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 Vamos permanecer em pé e inclinar as cabeças por um momento, 
para uma palavra de oração. Antes de qualquer coisa, é claro, é para nos 
encontrarmos com Deus. Pergunto-me, nesta noite, se há algum pedido 
especial entre nós, que você gostaria que Deus respondesse, nesta noite, se 
você apenas deixá-lo ser conhecido por sua mão levantada para Ele. Basta 
lembrar em seu coração o que você quer, e pedir ao Pai agora, enquanto 
oramos.
2 Nosso Pai Celestial, estamos reunidos em Nome de Teu Filho amado, 
o Senhor Jesus. Nós percebemos a solenidade desta hora. Depois isso será 
passado, será história, e nós vamos prestar contas, no dia do julgamento, 
por estarmos aqui nesta noite, e por aquilo que fizemos. Portanto, Pai, 
estamos nos achegando a Ti com as cabeças e corações inclinados, pedindo 
misericórdia, e que o grande Espírito Santo venha sobre nós e nos guie a 
dizer o que devemos dizer, e a fazer o que devemos fazer.
3 Nós oramos Pai, por cada um que levantou sua mão. Tu sabes o que 
estava debaixo daquela mão, o pedido. E nós trazemos agora nossos pedidos 
diante do Teu grande Trono de marfim, onde o Sacrifício está colocado, o 
Senhor Jesus; com esta certeza de que Ele nos disse: “Se pedirmos qualquer 
coisa ao Pai em Seu Nome, que seria concedido”. Pai, oramos para que cada 
um que levantou a mão receba seu pedido nesta noite. Abençoe aqueles 
que estão doentes e aflitos, Senhor. Possa o Espírito Santo vir nesta noite 
manifestar-Se, tão real, que as pessoas não falhem em vê-Lo.
4 Oramos por aqueles que não são salvos, que não conhecem o perdão 
dos pecados, e ainda estão lá fora vagando na escuridão, sem esperança, sem 
Deus, perdidos. Possa a Luz do Evangelho, o Evangelho glorioso do Filho 
de Deus, possa brilhar sobre eles nesta noite, e possa seus corações ficar com 
tanta fome que eles venham aceitá-Lo como seu Salvador. Conceda isto, Pai. 
Nós pedimos estas bênçãos no Nome do Senhor Jesus, Teu Filho e nosso 
Salvador. Amém. Podem se assentar.
5 Eu sempre considero um privilégio estar na plataforma para falar 
às pessoas. Eu fiquei tão feliz hoje ao ouvir os resultados da reunião ontem 
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à noite, e enquanto ouvia as fitas da noite passada, como o Espírito Santo 
agiu entre nós, o que Ele fez por nós ontem à noite. O único problema que 
eu encontro na reunião é que não temos tempo suficiente para continuar. 
Amanhã à noite já será o encerramento da série. E há somente cerca de dois 
dos irmãos ministros aos quais eu não tive o privilégio de ser apresentado 
ainda; os patrocinadores do encontro.
6 E muitos de vocês, boas pessoas, eu nunca conheci em minha vida, 
e que certamente gostaria de ter a oportunidade de ir para casa com vocês 
domingo, para o jantar. Eu sei que vocês têm as melhores cozinheiras 
do país. E assim, nós, eu certamente gostaria de fazer isso, mas estamos 
partindo agora de imediato, para irmos ao trabalho do Senhor. Talvez, o 
nosso próximo depois de deixar Arkansas, será até o Alasca. Então eu sinto 
que o Senhor pode estar nos chamando para o exterior, imediatamente, de 
volta à África outra vez. 
7 Então, tem sido um grande privilégio pela primeira vez estar aqui 
entre vocês, e vendo essa grande fé receptiva que vocês têm, e ainda um novo 
ministério para vocês. Eu sei que uma reunião um pouco mais longa faria 
grandes coisas. Primeiro, vocês sabem, vocês vão por umas poucas noites, 
e vocês como que dão sua opinião sobre o evangelista. E então, depois de 
algum tempo, então tudo o que... Nós chamaríamos de assustador fugiria, e 
todo medo afastaria, e vemos que isto é o Evangelho e a Palavra de Deus, e 
Jesus Cristo, o Filho de Deus. E especialmente quando temos um encontro 
como este, onde pessoas de todas as crenças são convidadas, você tem 
grupos mistos. Mas, ainda assim, servimos a um Deus vivo e verdadeiro, e 
assim estou tão feliz por isto.
8 Agora, eu geralmente tento prometer deixar vocês saírem mais cedo, 
e eu falho cada noite. Mas estes são tempos um pouco curtos. Às vezes, 
em casa, estou na plataforma durante seis, oito, ou dez horas. Então eu sei 
que vocês não poderiam suportar isso. Vocês tiveram muita graça para ficar 
até esta hora, uma hora e meia. Que o Senhor possa vos abençoar, agora, e 
orem por mim nesta noite, enquanto eu tento falar a partir de um pequeno 
texto aqui, e algumas Escrituras que eu tenho anotadas aqui em um bloco 
de papel, que eu gostaria de me referir, por alguns momentos, e depois 
veremos o que o Senhor terá para nós fazermos.
9 Vocês sabem, verdadeiramente, não sabemos exatamente o que Ele 
vai fazer, porque filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós 
apenas temos que observar e lembrar tudo o que Ele nos diz para fazer, 
então fazermos. Então não esqueçam, amanhã à noite será a última das 
reuniões.
10 E, então, o café da manhã dos Homens de Negócios do Evangelho 
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seu coração, deixem suas muletas colocadas onde estão. Onde o seu... O que 
for que estiver errado fique de pé e testemunhe para Deus que você aceita 
sua cura neste momento. Fique de pé e creia de todo o coração que Jesus 
Cristo... Aí estão vocês. É isso aí. O grupo todo está de pé, cem por cento. 
Jesus Cristo curou cada pessoa na Presença Divina, os que creram.
224 Agora, se você não O conhece como seu Salvador, venha aqui agora e 
receba-O enquanto Sua Presença está aqui. Você caminhará até aqui agora e 
O receberá? Levantem as mãos para Deus e deem graças e louvor, enquanto 
eu pergunto a um dos pastores se ele tomará o culto. Venha aqui. Deus te 
abençoe, irmão.
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Se isto for verdade, vocês dois, fiquem de pé. Se isto for verdade, e eu sou 
um desconhecido para vocês, levantem as... Vocês têm o seu pedido. Vão 
para casa. Jesus Cristo ouviu vocês. Louvado seja Deus!
218 Aquela mulher sentada bem ali atrás, com a blusa rosa, você tem 
um cartão de oração, senhora? Eu sou um estranho para você. Eu não te 
conheço. É isto certo? Mas há um círculo negro rodeando a senhora. O que 
significa isso? Que o Senhor Deus possa me dizer. Sim, eu a vejo cair. Ela 
está tendo uma espécie de doença. Ela tem epilepsia. Isso mesmo. Se isto é 
certo, levante a mão. Você crê que Jesus Cristo pode te curar? Então aceite 
sua cura. Que você nunca tenha outro, em Nome de Jesus Cristo.
219 Vocês creem com todo o seu coração? [A congregação diz: “Amém” 
- Ed.] Tenha fé em Deus. Vocês creem? [“Amém”.] Observem. Aqui está Ele 
de novo. Observe. Está sobre uma pequena mulher, uma pequena mulher 
de aparência magra, sentada bem aqui. Ela está sofrendo com uma condição 
anêmica. Ela vai perder isto. Senhor Deus ajuda-me. Por favor, Pai, eu oro, 
não deixe isto passar por ela. O nome dela é Sra. Marsh. Levante-se, Sra. 
Marsh, e fique boa, no Nome de Jesus Cristo. Satanás pensou que ia passar 
com isso, mas ele perdeu. Eu não conheço a mulher. Nunca a vi em minha 
vida. Deus no Céu sabe.
220 O que é isso? Deus em Seu universo, Deus, em Sua Palavra, Deus 
em Seu Filho, Deus em Seu povo. “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e 
eternamente.” Vocês creem nisto, com todo o seu coração? [A congregação 
diz: “Amém”. - Ed.] Quantos creem? Levantem as mãos. Quantos precisam 
de Deus em sua vida? Levante as mãos e acene com as mãos.
221 Agora, tome essas mãos que estão acenando e coloque-as uns sobre 
os outros, e eu vou orar por vocês daqui. Ore por alguém. Coloquem as 
mãos uns sobre os outros e vocês verão a glória de Deus. Eu não me importo 
quão aleijado você esteja. Se há alguém aqui em uma cadeira de rodas, 
alguém de muletas, qualquer pessoa que não pode andar, prepare-se, você 
vai andar. Vocês vão sair andando, se vocês crerem. Coloquem as mãos um 
sobre o outro e orem uns pelos outros. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está 
aqui, Deus em Seu povo. Jesus disse: “Estes sinais seguirão aos que crerem; e 
imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão”.
222 Pai Celestial venho pedir perdão, graça em oração por essas pessoas; 
embora saibamos que a Sua Presença está aqui. Eu peço que cada diabo 
possa ser quebrado, na plateia, e que Jesus Cristo assuma a reunião, neste 
momento, e cure a cada pessoa doente que está na Presença Divina. Através 
do Nome de Jesus Cristo eu peço.
223 Eu creio. Eu não me importo com o que há de errado com você, o que 
esteve errado. Eu vou declará-lo “curado”. Se vocês creem nisto, com todo o 

MOSTRA-NOS O PAI 3
Completo é sábado de manhã, bem, eu creio, nesta mesma sala. É isso 
mesmo? Aqui na mesma sala. E eu creio que vocês podem adquirir os 
bilhetes no balcão. Ou... No balcão. E nós certamente estaremos felizes por 
ter vocês. O Senhor permitindo, eu quero falar nesta manhã, imediatamente 
após o café. Se vocês puderem vir e tomar café conosco, estaremos felizes 
por vocês fazerem isso. Se vocês não puderem, bem, então estejam aqui 
para a mensagem logo após o café da manhã, e teremos o maior prazer por 
vocês estarem aqui. E eu quero tomar um tipo de mensagem evangelística 
para isso.
11 Assim, eu tenho tentado me separar para oração pelos doentes e 
cura. E nós, como que numa pequena maneira... Não com qualquer ponto 
doutrinário, mas apenas para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, 
hoje e eternamente, que Ele não mudou. E para mim, esta Bíblia ou é a 
Palavra de Deus ou não é a Palavra de Deus. Eu creio que ou nada está 
certo ou nada está errado. Você não pode ficar no meio do caminho. Não há 
cristão muito bom. Vocês já ouviram esse comentário, mas não há tal coisa. 
Ou você é um cristão ou você não é um cristão.
12 E a única maneira pela qual você pode ser um cristão é sendo nascido 
de novo do Espírito de Deus. Este é o único remédio: sob o Sangue do Senhor 
Jesus. E quando você confessa os seus pecados a Deus, e você tem de fato 
o perdão de Deus, então você não é um pecador. Aquele que é nascido de 
Deus não comete pecado. Se ele o faz, não é intencionalmente. “O adorador 
uma vez purificado não tem mais consciência do pecado.” Por exemplo, no Antigo 
Testamento o sangue de touros e bodes apenas cobria o pecado, mas não 
o tirava. Mas o Sangue de Jesus tira o pecado. Ele o separa. Não há mais 
pecado.
13 Por exemplo, a minha mãe foi para o Céu há poucos meses atrás. 
Eu estava de pé ao lado dela quando ela se foi, e então ela não podia falar. 
Eu disse: “Mãe, se você ainda pode me ouvir, se Jesus ainda é tão doce 
para você, enquanto você está morrendo, como Ele era quando você estava 
vivendo, e nas reuniões, se você não puder falar, apenas pisque os olhos 
rapidamente, eu saberei que você está dizendo ‘sim’”. E ela piscou os olhos; 
lágrimas rolando pelo seu rosto. E ela foi encontrar-se com o Senhor. Eu a 
batizei há cerca de trinta anos. Eu era apenas um pequeno jovem pregador.
14 Agora, quando ela ia tentar tirar uma mancha da minha camisa, 
quando eu era um garotinho, há muitos anos, ela costumava tentar obter 
óleo, carvão ou - ou alguma coisa para tirar a mancha. E, na verdade, ela 
nunca tirou a mancha, ela só a fez ficar um pouco maior. Isso fazia não 
aparecer tanto em um só lugar. Mas era assim, isso era tudo o que eles 
tinham para trabalhar.
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15 Agora, vamos comparar isso com o sangue de bodes e ovelhas, em 
relação ao pecado. Foi apenas... Foi uma propiciação, certamente, mas não 
suficiente para fazer o trabalho, porque era sangue de um animal. E quando 
aquela célula sanguínea de um inocente era rompida, vejam, a vida do 
cordeiro não poderia voltar a um ser humano; porque não tinha alma. Era 
apenas um animal.
16 Mas, quando Jesus veio e aquela célula de Sangue foi rompida, a 
Vida de Deus veio sobre nós. E nós somos filhos e filhas de Deus, com a 
Sua natureza. Observe. Agora, hoje em dia, se houver uma mancha em 
minha camisa, minha adorável esposa simplesmente vai e pega um pouco 
disso aqui, eu acho que ela chama isso de água sanitária Clorox (marca de 
alvejante – Ed.). Coloca-o ali e tudo se foi.
17 Vamos pensar em apenas uma pequena gota de tinta, uma pequena 
gota de tinta preta. Agora, essa tinta foi fabricada por alguma razão. E é 
uma cor. E de fato há somente uma cor: a cor branca; todo o restante saiu 
dela. Mas agora, esta cor, eu não entendo a química dela, mas vamos dizer 
que ela tinha que ter início a partir de uma criação, porque assim é que é. 
Tinha que ser feito por um Criador. Um Criador tem de criar uma criação.
18 E agora, essa pequena gota de tinta está caindo, digamos, por 
exemplo, que é para um propósito. Agora, essa pequena gota de tinta pode 
escrever João 3:16 e perdoar os meus pecados. Ou essa pequena gota de 
tinta pode assinar minha sentença de morte, para me enviar para a forca. É 
para um propósito.
19 Mas, talvez, se essa pequena gota de tinta, agora, com toda a sua 
coloração, cai em uma banheira de água sanitária, o que aconteceu com a 
cor? Agora é só pensar, o que aconteceu com ela? Você nunca vai encontrá-
la novamente. A água que estava na tinta, na fórmula de H2O, ainda está 
na água sanitária. Sua água se transforma em quê? Mas vamos dizer que se 
a cor começou no início, ela voltará talvez como uma névoa ou um gás. E 
esse gás, agora, essa não é a fórmula, alguém aqui pode entender isso. Eu só 
estou dizendo isso para que você saiba o que eu estou falando.
20 Dizer que havia, e voltou aos átomos, ou moléculas, e as moléculas 
voltaram aos átomos. E dizer que a molécula 4-6-9 mais 6-9-7 forma o preto. 
Se fosse 6-9-6, teria saído o rosa, e assim por diante, e que voltou aos átomos. 
Alguma coisa tinha que determinar isso, no principio, o que isso ia ser. Mas 
quando essa gota de tinta cai aqui nesse alvejante, ela segue todo o caminho 
de volta através de cada molécula e cada átomo, de volta ao seu Criador.
21 Bem, isso é como os nossos pecados negros. Uma vez confessados 
no Sangue de Jesus Cristo, eles são esquecidos. Não há mais pecado, nada. 
Você está livre do pecado, e não há mais nenhum pecado. Não é porque 
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211 Aqui está. Obrigado, Senhor. Em Nome de Jesus Cristo, eu tomo 
cada espírito aqui, sob o meu controle, para glória de Deus. Creiam agora, 
com reverência, e creiam. O Anjo que vocês veem na foto está aqui na 
plataforma. Ele segue para a audiência. Só um momento. Deixe...
212 Aqui está Ela. Vocês podem vê-La? É uma senhora assentada bem 
aqui, próxima ao final da fila. Veem a Luz âmbar, à direita ao lado da 
senhora? Ela está prestes a ser mãe. Não é mesmo? Você tem um cartão de 
oração? Não tem. Você não precisa de um. Mas você estava crendo. Você crê 
que eu sou Seu profeta, Seu servo? Se o Senhor Jesus Cristo me revelar às 
coisas que estão em seu coração, e porque você está aqui, você aceitará?
213 Você está nervosa, é claro, preparando-se para ser mãe, mas o seu 
problema está nas costas. Você está tendo problemas em suas costas, e é disso 
realmente o que você estava pedindo a Deus para curá-la. Não é mesmo? Se 
isto é certo, levante a mão. Agora, se estas coisas são verdadeiras, se o que foi 
dito é a verdade, eu quero que você se ponha de pé para que as pessoas saibam 
que é a verdade. Somos estranhos um para o outro? Se isto é certo, levante a 
mão. O que Ele disse é a verdade? Se isto é certo, acene com a mão assim.
214 Agora, aqui está uma mulher que tocou Suas vestes. Ela não podia 
me tocar. Ela está a um metro ou um metro e vinte de mim. Mas ela tocou 
Sua vestimenta. E pergunte a ela. Ela tem orado para que Deus possa curar 
suas costas e dar-lhe a libertação para o bebê. Isto é certo. É isto mesmo? E fez 
isso antes de vir aqui à igreja nesta noite, e orou para que de alguma forma 
você fosse admitida na fila de oração. Se isto é certo, se esta é a sua oração, 
levante a mão. Como posso estar aqui e lhe contar o que ela disse antes de 
sair de casa? Você crê que Deus pode me dizer qual é seu nome? Sra. Cisco. 
Creia de todo o... Isso mesmo. Isso mesmo. Levante a mão. Agora, vá para 
casa. Você está bem. Deus abençoe você e a criança e seu marido sentado ali.
215 Diante de Deus, eu nunca vi a mulher em minha vida antes. Jesus 
Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? [A congregação responde: 
“Amém” - Ed.]
216 Aqui, uma pequena mulher espanhola, sentada ali. Ela estava toda 
emocionada com isso. Ela percebe que algo está acontecendo. Ela está 
chorando porque a Luz está exatamente sobre ela. Eu não a conheço. Nunca 
a vi. Mas ela tinha algo em seu coração pelo qual ela estava orando. É por 
sua mãe. Isto é certo. Você tem um cartão de oração? Você não precisa de 
um. Você não tem nenhum. Você não precisa de um.
217 Sua mãe está muito doente. Ela não está aqui. Ela está em Bakersfield. 
Isso mesmo. Você é esposa de um ministro. Esse é o seu marido sentado 
perto de você. Ele tem um irmão. Ele o chama de “Joe”. Isto é certo. Agora, 
se esta é a verdade, levante a mão. Eu nunca vi estas pessoas em minha vida. 
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204 E vocês, nesta noite, sem cartões de oração, eu quero que vocês 
simplesmente orem e digam: “Senhor Jesus, que seja tirada de mim toda 
superstição. Ele disse que Deus estava em Seu povo. Ele disse que Deus 
o enviou para declarar Jesus Cristo nos últimos dias, para a Igreja. Estou 
doente. E se eu puder apenas tocar em Tuas vestes, nesta noite! Eles me 
disseram que a Bíblia diz que Tu és um Sumo Sacerdote que pode ser tocado 
pelo sentimento de nossas enfermidades. E a Bíblia diz que Tu és o mesmo 
ontem, hoje e eternamente. Então, Tu agirás hoje, como Tu agiste ontem. E 
aquela mulher Te tocou e sentou na audiência, e Tu viraste e lhe disseste 
qual era o seu problema, e disse que sua fé lhe tinha curado”.
205 Agora, orem sinceramente, e que o Senhor Deus conceda o seu 
pedido, é a minha oração. Agora, fiquem bem reverentes. Orem por um 
momento. Se você é um pecador, diga: “Perdoe-me, Senhor”. Se você está 
doente, e é um pecador, diga, “Perdoe-me, Senhor”. Se você é um cristão, 
você tem direito à Árvore da Vida.
206 Agora, se vocês sentirem que vocês têm orado, e vocês têm algo, 
agora, apenas mantenham sua mente em Cristo. Vocês podem levantar a 
cabeça, se desejarem, e apenas mantenham sua mente em Cristo, e olhem 
nesta direção. Olhem desta forma, para mim.   
207 E agora somente creia de todo o coração, diga: “Senhor Jesus, o 
melhor que eu sei, eu tenho feito a oração da fé. E eu não tenho cartão de 
oração. Eu não vou ser chamado na fila de oração. Ou, se ele chamar a fila de 
oração, daqui a pouco, eu não vou estar lá. Eu não tenho cartão de oração. 
Mas eu tenho fé, Deus. Ajude-me”.
208 Agora vocês fazem isso. E então, se Jesus Cristo vier e nos ungir, sua 
fé para crer, meus olhos para ver, e meus lábios para falar isso! E se Ele faz a 
mesma coisa que Ele fez ontem quando Ele esteve aqui na terra, e prometeu 
fazer novamente, então Deus está em Seu povo. Então você diz: “Mostre-
nos o Pai, e isso nos basta”.
209 Apenas orem. Agora, não é a minha fé. É a sua. Eu só estou esperando 
por Ele para falar comigo. Se Ele não falar, então eu vou chamar a fila de 
oração. Isso é tudo que posso fazer. Agora, eu nada posso fazer sem Ele. 
Mas tenho certeza que Ele está aqui. Exatamente. Se eu pudesse encontrar 
alguém que tem fé! Não, não fique nervoso. Você nunca conseguirá nada, 
ficando nervoso por isto. Simplesmente seja reverente diante de Deus, 
apenas apresente suas necessidades.
210 Que momento! Que momento! Veem? Deus, a Palavra, é a Verdade, 
e a Palavra vai ser cumprida. Ou eu sou uma falsa testemunha da Palavra, 
ou, se eu disse a Verdade, Deus confirmará que a Palavra é a Verdade. Isso 
é certo. Deus não tem nada a ver com a mentira. Vocês sabem disso.
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você merece, mas é por causa da graça de Deus, que você é. Quando o 
homem pecou, ele cruzou um grande abismo entre si e Deus, e não havia 
caminho de volta. Mas Deus, cheio de misericórdia, tomou um substituto. E 
um cordeiro foi esse substituto até vir à plenitude dos tempos, quando Ele, 
Deus, Se fez carne, para tirar o pecado. E agora, não há nenhum abismo ali. 
O homem e Deus se tornaram Pai e filho. Não há pecado, nada. Ele os coloca 
no mar do “alvejante” de esquecimento e não pode nem se lembrar deles 
nunca mais.  
22 Agora, nós não podemos fazer isso. Somos humanos. Podemos 
perdoar, mas não podemos esquecer. Mas Deus é infinito, e Ele é tão grande 
que Ele pode perfeitamente esquecer até mesmo o que você fez. Pense nisso. 
Você nunca nem mesmo pecou. E coloca o homem novamente na presença 
de Deus como seu Pai, e você é Seu filho. Somos filhos e filhas de Deus 
agora, não seremos, somos filhos e filhas de Deus. Oh, que coisa! Isso faz 
um metodista sentir vontade de gritar. Não faz?  
23 Agora, estamos muito felizes em saber que temos esse grande 
“alvejante” que Jesus Cristo trouxe para nós, Seu próprio Sangue. Vamos 
falar um pouco sobre Ele agora, dando a você uma chance de obter alguma 
tranquilidade.
24 E agora vamos abrir as Escrituras, se quiserem, em São João, no 
capítulo 14 de São João. Eu quero ler apenas alguns versículos, os versículos 
7 e 8, Jesus falando. 

Se vós me conhecêsseis a Mim, também conheceríeis a 
Meu Pai; e já desde agora O conheceis, e o tendes visto. 
Disse-lhe Filipe: Senhor mostra-nos o Pai, o que nos basta. 

25 Eu vou abordar o tema: Mostra-nos o Pai.  Eu quero falar sobre isso.
26 E o coração humano sempre desejou ver Deus. Como estávamos 
falando outra noite acerca daqueles gregos que vieram até a reunião e 
disseram: “Senhores, queríamos ver Jesus”. Eles tinham ouvido falar Dele e não 
poderiam descansar enquanto não O vissem. E eu penso que é realmente 
dessa maneira que sucede com um crente verdadeiro que sempre ouve 
sobre Deus, há algo dentro dele que pulsa para que ele simplesmente possa 
vê-Lo. 
27 E ainda podemos vê-Lo. Jesus disse aqui: “Quando vocês viram a 
Mim, vocês viram o Pai”. Então, nós sabemos que você pode vê-Lo. Agora, 
o quanto pudermos pensar dos seres humanos, eles sempre têm desejado 
ver Deus. Mesmo Jó, eu acho que é o livro mais antigo da Bíblia. Deve ser. 
Ele realmente foi escrito antes de Moisés escrever Gênesis. E Jó, esse grande 
patriarca, conhecendo a Deus, e quando ele chegou ao ponto em que ele 
entrou em problemas.
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28 Geralmente o homem busca a Deus quando está em apuros. Eu 
tenho ouvido os homens dizerem: “Eu nem mesmo acredito que há um 
Deus”. Mas deixe-o cair e se machucar, ou o médico dizer que ele vai morrer 
então você o ouvirá dizer: “Ó Deus” como Bob Ingersoll. Você vai pensar 
em Deus antes de pensar em sua mãe ou qualquer outra pessoa, porque há 
algo em você. Você é um ser humano.
29 Agora, vemos que Jó ficou em tal aflição, quando ele foi acometido 
de furúnculos e problemas, e ele se assentou num monte de cinzas e raspava 
suas feridas. Lembro-me de tomar o livro de Jó, no tabernáculo, alguns anos 
atrás, e eu estava há quase um ano com o livro de Jó. E uma irmã teve graça 
suficiente, que ela não me perguntou diretamente na plataforma, mas ela 
me escreveu uma carta. Ela disse: “Irmão Branham, quando mesmo você vai 
conseguir tirar Jó desse monte de cinzas?”. Eu tinha decidido tirar, mas eu 
estava tentando construir algo em volta, para chegar a um ponto em algum 
lugar, um ponto final, e que isso iria mostrar às pessoas, onde pudéssemos 
ter uma chamada de altar; e então centenas respondessem.
30 Agora, sentado na miséria, e ele estava desejoso de ver a Deus. Ele 
disse: “Se eu soubesse pelo menos onde Ele mora, se eu pudesse ir e bater na 
Sua porta, eu gostaria de conhecê-Lo. Eu gostaria de me assentar e conversar 
com Ele”. Veja o coração humano clamando por Deus.
31 E, certamente, se há um desejo no coração de um ser humano, que 
é uma criatura de Deus, clamando por Deus, tem que haver um Deus em 
algum lugar para responder a esse clamor. Pois quando um fundo clama a 
um fundo, tem que haver uma resposta a esse apelo. Antes de um fundo 
poder estar aqui clamando, tem que haver um fundo ali para responder a 
esse clamor, ou não haveria um clamor aqui.
32 Como eu tenho dito muitas vezes, antes que houvesse uma barbatana 
nas costas de um peixe, tinha que haver água em primeiro lugar, para que 
ele utilizasse essa barbatana, ou ele não teria nenhuma barbatana. Antes 
de haver uma árvore para crescer na terra, tinha que haver primeiro uma 
terra, ou não haveria nenhuma árvore. E assim como há uma criação, há um 
Criador para formar essa criação. Veem o que eu quero dizer?
33 E quando há uma fome e uma sede no coração de um ser humano, 
por alguma coisa, tem que haver algo para responder, ou a sede não estaria 
ali. Então, hoje à noite, nós estamos aqui, dizendo: “Mostra-nos o Pai, e isso 
nos basta”. E agora, se há um Deus – nós sabemos que há –, e há um clamor 
em nosso coração para vê-Lo, então por que não podemos vê-Lo? Se há um 
clamor aqui que nos diz que queremos vê-Lo, tem que haver alguma razão 
para nós... Alguma maneira de vê-Lo.
34 E agora, eu, com a ajuda de Deus, vou tentar lhes mostrar, ou falar 
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é o Sumo Sacerdote, e nós nos tornamos um receptáculo para Ele. As obras 
que Ele fez, nós estamos a fazer também. Eu sei que você pode ouvir um 
sermão psicológico. Nós podemos falar sobre o que Ele era, e, ora, está tudo 
bem. Mas será que vai funcionar? Nós podemos dizer que Ele é o mesmo, 
mas será que vai funcionar? É como alguém tentando vender algo, parece 
bom, mas vamos ver se isso funciona.
198 Agora a nossa religião deve tornar-se em ação. Religião cristã é 
uma ação. É o próprio Jesus Cristo em ação, que pode. Assim como este 
microfone aqui, este microfone é completamente mudo até que algo seja 
dito nele. E então ele transmite a voz de quem fala nele. Porém, por si só ele 
é mudo.
199 E assim é com qualquer homem ou mulher. Você é um mudo quando 
se trata dessas coisas, mas se você está em contato, e Cristo tem te puxado 
para te usar, não é você. Não é sua voz. É a Dele. Esta é a razão porque eu 
tomarei alguém para gravar, das dezenas de milhares de vezes, você já viu 
isso errado? Isso nunca vai estar errado, porque é Deus.
200 Agora, vocês têm que crer nisto. Vocês têm que aceitar isto. Vocês têm 
que ter fé, e não duvidar. Agora, para vocês aí fora, na audiência, eu quero 
que vocês inclinem a cabeça por alguns minutos, e eu quero que vocês orem 
como aquela pequena mulher orou: “Senhor, eu estou doente”. Ou, “Eu 
tenho um amigo doente”. Ou, “Eu estou desesperado, com necessidades. 
Tenho problema doméstico”, ou algo mais que vocês tenham necessidade.
201 Diga: “Senhor Jesus, eu sei que o homem não me conhece. Ele é um 
estranho para mim. Mas, Tu me conheces e eu quero que Tu, Pai Celestial, 
me ajudes. Eu quero que Tu me cures. E eu vou tocar em Tuas vestes. Eu 
estou tão longe dele, não faria nenhum bem tocá-lo, de qualquer maneira: 
ele é apenas um homem. Mas eu vou tocar em Ti. E ele disse que estamos 
vivendo nos últimos dias, e o último sinal atingiu a Igreja, de acordo com as 
Escrituras, como Tu vieste a Abraão, o eleito, que foi chamado para fora de 
Sodoma. Agora, Deus Pai, que isso seja nesta noite. Deixe que seja, Pai, que 
quando... Deixe o homem me dizer, falar comigo como Ele fez com a mulher 
que tocou Suas vestes, e eu crerei em Ti com todo o meu coração”. Agora 
deixe a música tocar bem baixinho, se você quiser, senhor.
202 Agora oremos. Agora, todos que estão doentes, não se movimentem. 
E não - não... Alguém tirou uma foto. Não tire mais. Veja, o Espírito Santo é 
uma Luz. Eu O vejo.
203 Agora, você vê onde eu estou? Aqui está um grupo de ministros 
patrocinadores atrás de mim. Há cerca de mil pessoas sentadas à minha 
frente.  Quando... Eu vi uma vez meio milhão de pessoas assentadas ali. Eu 
não conheço uma pessoa.
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Porém a nossa religião é verdadeira. Nosso Deus vive. Ele não está morto. 
Ele está vivo. E Ele prometeu: “As obras que Eu faço vós também as fareis”.
191 Eu vos digo que qualquer homem que confessou seus pecados e está 
sob o Sangue de Jesus Cristo, ele é um filho de Deus, se ele é nascido do 
Espírito de Deus. Eles são filhos e filhas de Deus.
192 Agora, que tal se Jesus estivesse aqui nesta noite, vestindo essa 
roupa que Ele me deu através do meu bom amigo Carl Williams? E se Ele 
estivesse aqui e tivesse vestido com este terno, e você caminhasse para Ele e 
dissesse: “Senhor Jesus, Tu me curas?”. Ora, Ele não poderia fazê-lo. Ele já 
fez isso; pelas Suas pisaduras fomos sarados. Você diria: “Perdoe-me”. Ele 
fez isso no Calvário. A obra foi concluída, todo o plano de salvação. Cura e 
tudo foi concluído.
193 A Bíblia diz que: “Subindo ao Alto, sentou-Se à mão direita de 
Deus”. Você crê nisto? Ele está lá para fazer intercessão, e Ele é o nosso Sumo 
Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. 
Você crê nisto? [A congregação diz: “Amém” - Ed.]. “Nosso único Intercessor 
entre Deus e os homens é Jesus Cristo.” Isso está de acordo com a Bíblia. 
Vocês podem ter outros tentando isso. Mas só há um que Deus ouve, e 
este é Jesus Cristo. Isto é certo. Observe como Ele Se assenta ali, um Sumo 
Sacerdote, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
194 Agora, se Ele estivesse andando aqui nesta noite, e você tivesse fé 
para crer que Ele poderia curá-lo, assim como aquela mulher que cria que 
Deus estava em Seu Filho! Agora, você crê que Deus está em Sua Palavra. 
Você crê que Deus está em Seu povo.
195 Jesus ressuscitou dos mortos, voltou para o Espírito Santo, e voltou 
de novo, vivendo em Seu povo, para fazer as mesmas obras que Ele fez. 
E a hora se aproximou para que isso seja cumprido, porque o fim da 
dispensação dos gentios está próximo. Ele fez isso no final da dispensação 
dos Judeus, no fim da dispensação dos samaritanos, e agora, no final da 
dispensação dos gentios, assim como Ele fez lá. Ele prometeu fazê-lo, de 
acordo com a Escritura. Agora, cada um de vocês aí fora, que estão doentes 
e necessitados...
196 E o Pai Celestial sabe que eu digo a verdade. Se há alguma pessoa 
que eu posso ver neste edifício, que eu conheço, neste exato momento, 
procurando desta forma, são estes meninos assentados bem aqui, e a menina 
que cantou, são os únicos que eu vejo; que eu conheço. Quantos de vocês aí 
fora sabem que eu não sei nada sobre vocês, vocês são estranhos para mim? 
Levantem a mão. Veem? Todos. Não me importo onde você esteja na parte 
de trás, onde quer que seja.
197 Agora, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele 
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de três formas diferentes, ou eu vou dizer quatro maneiras diferentes de ver 
Deus. Eu vou falar sobre Deus em Seu universo; Deus em Sua Palavra; Deus 
em Seu Filho e Deus em Seu povo.
35 Em primeiro lugar, agora, vamos falar sobre Deus em Seu universo. 
Eu não creio que alguma pessoa que pudesse entender como o universo e 
como o grande sistema solar se move, em seu juízo perfeito, poderia dizer 
que Deus não existe. Você sabia que esta terra gira a mais de 1.600.000 
km por hora? São 40.250.000 km ao redor. Acontece que ela faz um ciclo 
completo a cada vinte e quatro horas, o que faz com que ela vá mais de 
1.600.000 km/h. E como ela gira em torno da órbita do sol, eu não sei a 
quantos mil quilômetros por hora ela está indo, e tão perfeitamente no 
tempo que não perde um segundo. Não há nenhum relógio ou não há 
nenhuma máquina que possa ser colocada em tal perfeição para protegê-
la do desgaste.      
36 Eu tenho um relógio que foi me dado na Suíça, eles disseram que 
em dinheiro americano seriam 300 dólares, se eu o comprasse, um de seus 
melhores relógios. No entanto, esse relógio vai perder cada... Um minuto 
de vez em quando, ou ganhar ou - ou algo assim. Ele não é... Ele não pode 
ser perfeito.
37 E ainda, no espaço, este mundo gira em torno de si mesmo. Quem gira 
em torno de si e se mantém perfeitamente no tempo? Ele certamente estaria 
um pouco desacelerado, se não houvesse algo para mantê-lo em movimento. 
E como você pode mantê-lo se movendo tão perfeitamente? E como ele gira 
em torno do Sol da forma como faz, tão perfeitamente? E tanto faz no verão, 
no inverno, e assim por diante, tão perfeito como isto é. Então, não há um... 
Em seis mil anos, não há um segundo perdido, sempre no tempo certo. É 
tão perfeito que eles podem cronometrar um eclipse no Sol e na Lua, assim, 
com 20 anos de antecedência, eles podem dizer a hora exata quando ele vai 
acontecer, estudando astronomia, estudando o sistema solar.
38 Quão grande! Oh, que coisa, eu penso que se uma pessoa olhar 
para cima em direção aos céus, você poderia chorar como o autor sueco da 
música “Quão grande és Tu! Quão grande és Tu!”. Por ver essas pequenas 
estrelas, e talvez não pareça que elas estejam a um centímetro de distância, 
nos céus, e ainda assim elas estão mais longe uma da outra do que nós 
delas. E, todavia, Deus controla tudo.
39 E lá no Monte Wilson, na Califórnia, através de... Um astrônomo 
que estava na minha reunião, em Chattanooga, me deu permissão com este 
outro astrônomo, para ir até lá e dar uma olhada naquele grande telescópio. 
Eles tinham as fotos, porque eu fui durante o dia. E você pode ver cento 
e vinte milhões de anos-luz no espaço. Divida isso em milhas, e você vai 
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percorrer um espaço de cerca de nove vezes ao redor de Tucson em pouco 
tempo, tentando dividi-la em milhas.
40 Vocês não podem compreender isso com sua mente: cento e vinte 
milhões de anos-luz no espaço e, além disso, são luas, estrelas e mundos. 
E nosso Pai criou, para Seu próprio prazer, e tudo funciona perfeitamente. 
Oh, quão maravilhoso é ver quão grande Ele é, então, quão simples Ele 
pode se fazer, de modo que vocês não vão perder o caminho.
41 Isaías 35 diz: “Nem mesmo os loucos errarão”. Não se exige esperteza e 
educação. Se assim fosse, eu estaria perdido. Só se exige fé, para crer nisso. 
Não tentem entender, mas creiam. Assim Deus o fez, e isso encerra o assunto.
42 Agora, descobrimos que as pessoas tentam argumentar que não é 
assim: infiéis. Aqui algum tempo atrás no Colorado... Oh, eu acho que foi há 
30 ou 40 anos. Houve um infiel que havia passado pelo país, tentando fazer 
conversões à infidelidade. E ele ainda disse à sua própria mãe, quando ela 
estava morrendo. Disse: “O que você pode me oferecer agora?”. Ele disse: 
“Mãe, sorria e suporte isso”. E que coisa a dizer à sua própria mãe.
43 Ele teve um colapso, então ele foi ao Ocidente para descansar um 
pouco. E ele pegou um pacote e voltou para as montanhas. E um dia ele 
estava caminhando ali fora... E os ministros tinham medo de atacá-lo, diziam, 
porque ele era, oh, ele era astuto, altamente educado, estudioso, polido. E 
eles simplesmente o deixaram sozinho, deixe-o bater seus próprios miolos. 
44 Então, um dia, eles disseram que ele saiu para uma caminhada, e 
ele começou a olhar para as rochas. Ele começou a se perguntar, realmente, 
de onde elas vieram? E a primeira coisa que se sabe, os ventos começaram 
a soprar através dos pinheiros: “Adão, onde estás?”. Veem vocês, a Bíblia 
diz: “Se eles se calarem, as pedras imediatamente clamarão”. Este infiel caiu de 
joelhos e se tornou um dócil e amável cristão, porque Deus em Seu universo 
bradou: “Eu sou o Criador que fez os céus e a terra”.
45 Algum tempo atrás, um amigo meu, o Sr. Wood, que mora em 
Jeffersonville, é meu vizinho. O Sr. Borders aqui, um dos... Meu empresário, 
ele está sentado aqui, nesta noite, estamos bem familiarizados com ele. Ele 
estava vindo a uma reunião em Louisville. E ele era uma Testemunha de 
Jeová, ele foi proibido até mesmo de participar das reuniões, mas ele veio 
com sua esposa. Sua esposa pertencia à Igreja de Deus de Ânderson.
46 E eles viram uma menininha ali, trazida à plataforma, e como 
o Espírito Santo falou à garotinha qual era o seu problema, e há quanto 
tempo ela o tinha, transformou em... Eu esqueci o nome da doença, que se 
transforma em giz, ou pedra. Ela não se movia há aproximadamente três 
anos. E disse-lhe, em Nome do Senhor, que ela ficaria boa. E no dia seguinte, 
a menina corria para cima e para baixo; ele estava no edifício naquela noite, 
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na estrada do dever. E posicionados na linha do dever, o Mar Vermelho 
ficou em seu caminho. Ele os interrompia. O exército de Faraó estava se 
aproximando. As montanhas e desertos em ambos os lados. Aparentemente 
Deus entrou num lugar sem saída, mas havia algo no caminho. Tu prometeste 
que os levaria para uma nova terra. O Mar Vermelho ficou no caminho. Um 
escritor disse que “Deus olhou através daquela Coluna de Fogo, com olhos 
irritados”. Disse: “Quando o fez, o mar vermelho ficou com medo e recuou, 
e Israel continuou a viagem”.
186 Ó Deus do céu, Tu ainda és Jeová, nesta noite. Não só olhando 
através da Coluna de Fogo, mas olhando para baixo através do Sangue de 
Teu próprio Filho, nesta noite. E a doença ficou no meio do caminho dessas 
pessoas doentes aqui, representadas por estes lenços. Grande Jeová-Deus, 
quando estes lenços forem colocados sobre os enfermos, que o diabo possa 
ficar com medo e recuar. Deus leve-os para essa promessa: “Eu Sou o Senhor 
que sara todas as tuas enfermidades”. Conceda-o, Pai. Em Nome de Teu Filho, 
Jesus Cristo, nós pedimos.
187 E agora, Senhor, abençoe os que esperam na audiência. Eu oro em 
Nome de Jesus. Amém. Agora, eu creio que estamos um pouco atrasados. 
Estamos chamando ao altar os que têm cartões de oração, cada noite. Creio 
que vamos chamar os que não têm cartões de oração, nesta noite, e vocês 
vão ver que o cartão de oração não tem nada a ver. Quantos aqui estão 
doentes e não têm um cartão de oração? Levante a mão. Tudo bem. Não há 
uma pessoa aqui, à minha vista, que eu conheça. Eu não posso chamar uma 
pessoa, apenas estes pequenos cantores sentados aqui, na frente. 
188 Se eu disse que Deus está no Seu universo, Deus está em Seu povo. 
Vocês creem que Deus está em Seu povo? [A congregação diz: “Amém” 
- Ed.]. Agora, cada um de vocês, olhe para este lado. Como Pedro e João 
disseram, quando passaram pela porta chamada Formosa: “Olha para nós”. 
Isso significa “preste atenção, ouça o que eu vou dizer”. Ele disse: “Não 
tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, a fé, como eu tenho, te dou. Em 
Nome de Jesus Cristo, levanta-te”. Chegou e pegou o homem e começou 
a segurá-lo, até que os ossos do seu tornozelo ficaram fortes. Então ele foi 
embora, regozijando.  
189 Como vocês já sabem, eu não sou estudado. Não sou. Eu não poderia 
me chamar de pregador. Eu sou um tipo de pneu de estepe. Mas Deus me 
deu um dom, com um dom para manifestar Jesus Cristo, para fazer as 
pessoas verem que Ele ainda vive. Agora, se...
190 Ele não está morto. Se Ele está morto, então a nossa religião é vã. 
Mas eu tenho visto centenas de religiões, assim como missionário em todo 
o mundo, enfrentando todos os tipos de demônios, feiticeiros, e tudo mais. 
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lhe dou o seu marido. Dou-lhe os seus filhos. Eu te curo”. E hoje ela está 
bem. Seu marido foi o primeiro no altar, ontem à noite, e os seus filhos estão 
salvos. O que é isso? Ele conhece o passado, o presente e o futuro. O que é 
isso? Deus em Seu povo. Amém. Isso mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e 
eternamente. Ele prometeu estas coisas nos últimos dias.
180 Aqui estou eu, dez horas e dez minutos. Eu sinto muito, eu 
simplesmente fico falando. Eu tenho mais trinta Escrituras colocadas aqui. 
Oh, oh! Eu vou reservá-las para amanhã à noite.
181 Deus em Seu povo. Você crê que Deus está em Seu universo? [A 
congregação diz: “Amém” - Ed.]. Você crê que Deus está em Sua Palavra? 
[“Amém”]. Deus está em Seu Filho? [“Amém”]. Deus em Seu povo? 
[“Amém”]. Você não está feliz por saber que Deus está no universo, Deus 
está em Seu Filho, Deus está nas pessoas? [“Amém”]. Deus ainda é Deus. 
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o Nome do Senhor! 
Eu te digo. Vamos orar. Vamos inclinar nossas cabeças.
182 Nosso Pai Celestial, nós cremos que Tu és Deus. Sabemos que Tu 
estás perto. Nós Te vimos lá atrás, antes do começo do mundo. Vimos-te 
estender a mão e fazer o mundo. O mundo está formado em conjunto pela 
Palavra de Deus. E o próprio no qual estamos colocados nesta noite é a 
Palavra de Deus manifestada. Se não, de onde ele vem? Tu falaste, e assim 
foi. Tu ainda és Deus, hoje à noite. Ó Deus, deixe-nos - deixe-nos ver a visão 
disto. Deixe-nos captar o verdadeiro significado de Tua preciosa Palavra. 
Concede-o Pai. Abençoe-nos nesta noite.
183 Eu oro que Tu concedas nesta noite, que Tu mostres que Tu estás 
em Teu povo. Agora, eles podem te ver no universo. Eles podem te ver em 
diferentes lugares, Senhor. Agora, deixe-nos - deixe-nos te ver aparecer, 
nosso Pai Celestial; se achares graça em nós. Eu oro que Tu vejas Senhor, 
que nós não queremos dizer que temos que ver estas coisas, mas que Tua 
Palavra possa ser cumprida. Tu não precisavas curar as pessoas, para 
provar que eras o Filho de Deus. Tu fizeste estas coisas porque Tu disseste, 
e era para que a Palavra pudesse ser cumprida. E hoje à noite, Tu não estás 
fazendo estas coisas só porque Tu achas que deves fazê-las. Tu estás fazendo, 
porque Tu prometeste fazê-las. Tu estás obrigado com a Palavra, Senhor, e 
Tu certamente sempre a torna real. 
184 Aqui estão lenços colocados aqui, Senhor, de pessoas doentes. Por 
todo o país, há pequenas crianças doentes, mães. Tu tens visto estes lenços. 
Eu coloco minhas mãos sobre eles, Pai. Eu sei que não sou São Paulo, mas 
Tu ainda és Jesus.
185 E foi dito uma vez na Bíblia, que um grupo de pessoas, chamados 
de israelitas, estava obedecendo Teu mandamento. Eles estavam indo bem 
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simplesmente correndo por toda a plataforma, e tudo mais.
47 O Sr. Wood, sendo um tipo cético em relação a isso, ele finalmente 
tinha... Ele tinha um rapaz que era aleijado com poliomielite, sua perna era 
virada embaixo dele.
48 Saí de lá, desci para Houston, Texas, onde foi tirada a foto do Anjo 
do Senhor que vocês têm. E aquele debate aconteceu ali com este ministro 
batista que tomou o lado oposto, segundo o qual Cristo não é curador hoje. 
E então o Senhor veio diante de trinta mil pessoas naquela noite, tomou 
lugar e tiraram-Lhe a foto; a Luz que dá o discernimento, que mostrou que 
era verdade.
49 E George J. Lacy, o chefe do FBI, da Califórnia, de impressões 
digitais e documentos, veio ali ao edifício Shell e examinou a foto e disse: 
“Sr. Branham, tenho sido seu crítico e disse que isso era psicologia, mas o 
olho mecânico desta câmera não capta psicologia. a Luz atingiu a lente”. E 
assim, você agora tem a fotografia. E uma delas está em Washington, DC, na 
Galeria de Arte religiosa, com uma nota subscrita: “O único Ser sobrenatural 
que já foi fotografado na história do mundo”. E agora, então, se você está 
sempre por ali, dê uma entrada ali para vê-la.
50 Agora, observe. Então o Sr. Wood trouxe seu filho a um lugar, 
neste outro lugar onde estávamos. E o Espírito Santo chamou e disse: 
“Há um garoto ali atrás, no prédio, por nome David Wood. Seu pai é um 
empreiteiro, Testemunha de Jeová”. Nunca os vi na minha vida. Eles vivem 
em outra região, lá embaixo em Kentucky. E então Ele disse: “ASSIM DIZ O 
SENHOR, o menino está curado”. E imediatamente aquele menino aleijado 
se levantou tão normal quanto qualquer outra pessoa. Ele é meu vizinho 
agora. Eu o casei, há cerca de três anos, com uma boa menina cristã, e eles 
têm dois bonitos filhos. Muitas pessoas aqui sabem disso.
51 O Sr. Wood e eu, vindo pra casa, dirigimos descendo as montanhas 
de Kentucky, em uma pequena região onde eu estive, nos acampamentos 
Metodistas ali embaixo, em um lugar chamado Acton, A-c-t-o-n; havia 
apenas uma mercearia, uma estação de abastecimento e uma área de 
camping. E é chamada de Acton, Kentucky. O pequeno lugar tem uma 
agência dos correios, é nessa própria loja. Eu tive uma reunião ali. E pareceu-
me como um bom campo para caçar esquilos, então eu queria voltar lá.
52 Cerca de dois anos depois, voltamos para uma caçada de esquilos. 
E, claro, vocês aqui do Arizona, suponho... Quantos conhecem aqueles 
esquilos cinzentos de Kentucky? Quantos já viram esquilos cinzentos? Oh, 
bem, de que parte de Kentucky você é? Então eu me sinto realmente em 
casa. Assim, não há nada melhor para comer no mundo. Se eles têm, eu 
nunca encontrei.
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53 Então, nós fomos para lá por um período de férias de duas semanas, 
para caçar, e estava realmente seco. E esses amiguinhos, oh, eles sabem 
escapar! E nós estávamos atirando com rifles 0,22, e ficou tão seco que não 
podíamos caçar. E o Sr. Wood disse: “Irmão Branham, eu sei onde há um 
homem que tem cerca de 500 ou 600 hectares, e há montes e vales lá embaixo, 
onde as águas descem através do riacho.” Disse que estaria úmido. “Nós 
poderíamos andar naquele riacho fundo e não os assustaria.” Mas disse: 
“Ele é um infiel”. Eu disse: “Bem, vamos tentá-lo”.
54 Então fomos por aquela região e pela floresta, e sobre as colinas, 
pelas pequenas trilhas dos porcos, até que chegamos a uma casa, onde havia 
dois homens usando chapéus abaixados, sentados debaixo de uma árvore. 
E ele disse: “Aquele do outro lado é ele”. Disse: “Ele é um rapaz difícil”. E 
então nós paramos.
55 E então nós paramos. E eu disse: “Talvez seja melhor você ir, se você 
o conhece. É melhor eu ficar no carro”. Ele respondeu: “Tudo bem”.
56 Então, ele saiu do carro e caminhou por ali. Ele cumprimentou: 
“Como vai?” E disse: “Meu nome é Wood”. Ele disse: “Meu nome é Banks 
Wood”. “Eu só quero saber se seria possível, se nós poderíamos caçar 
aqui um pouco”. Disse: “Nós estávamos caçando aqui em outro riacho”. 
Continuou: “Está seco por lá, nós não pudemos caçar”.
57 Ele perguntou: “Você é filho de Jim Wood?”. Agora, seu pai era um 
leitor nas Testemunhas de Jeová. Ele é um dos leitores. Disse: “Homem 
honesto e muito bom!”. 
 Ele disse: “Eu sou seu filho”.
 Ele disse: “Bem, Jim Wood é uma das pessoas mais honestas que eu 
já conheci”. Disse: “Você só tem que escolher, cace em qualquer lugar que 
você quiser”.
 Disse: “Obrigado, senhor”. Disse: “Eu trouxe meu pastor comigo. 
Acho que está tudo bem ele ir”.
 E ele afirmou: “Você não quer dizer que você ficou tão certinho que 
tem que levar um pregador com você para onde você vai?”. E ele disse...
58 Achei melhor sair, então eu saí do carro e dei a volta. Eu disse: 
“Como vai?”.
 Ele respondeu: “Muito prazer”. E disse: “Vocês sabem, eu acho que 
eu sou um tipo de cara difícil para vocês, companheiros”.
 Eu disse: “Bem, cada pessoa com seu pensamento”. Eu queria caçar. 
 E então ele disse: “Eu acho que você pode, cada companheiro com seu 
próprio pensamento”. E ele disse: “Sim”. Ele disse: “Não tenho nada contra 
você, mas apenas uma coisa”. Ele disse: “Você está latindo na árvore errada”.
59 Quantos sabem o que isso significa? É um cachorro mentindo, veja, 
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Santo, a ponto que uma mulher sunamita teve um bebê. E ele morreu, e o 
profeta não pôde ouvir de Deus nada. Mas ele caminhou para cima e para 
baixo no piso, para lá e para cá, até que o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele 
se deitou em cima daquele pequeno bebê morto, e ele espirrou sete vezes e 
retornou à vida. O que foi? O profeta? Não, senhor. Deus em Seu povo. Isso 
mesmo. Foi Deus em Seu povo. Certamente. Isto é exatamente correto.
175 Encontramos um homem com o nome de São Pedro, não tinha 
escolaridade suficiente, nem experiência no seminário, nem tinha cartão de 
companheirismo de nenhuma organização. Mas ele era cheio do Espírito 
Santo, Deus em Seu povo. Eles o viram profetizar, e viram isso se cumprir. 
Eles observaram sua grande vida. Eles ouviram sobre a sua influência. Um 
homem, ele falou como Jesus Cristo. A Bíblia diz: “E informados de que eram 
homens iletrados e indoutos; e tinham conhecimento que eles haviam estado com 
Jesus”. Veem? Veem? Ele reflete a Si mesmo em você. E eles descobriram, 
aquelas pessoas creram nisto tanto, tanto, que Deus veio sobre as pessoas, 
a ponto de elas deitarem na sombra daquele pescador ignorante. E todos 
quantos deitaram ali, com fé, crendo, foram curados. Não era à sombra 
daquele pescador, mas Deus em Seu povo, Deus operando através de Seu 
povo. Certamente.
176 Eles viram Paulo se por de pé ali em cima e entregar profecias. E 
cada uma delas se cumpriu perfeitamente, as coisas preditas, e fazer tudo o 
que Jesus Cristo fez quando esteve aqui na terra. Eles viram que ele esteve 
com Cristo. Eles sabiam que Cristo estava com ele, a ponto de pedirem para 
levar lenços e aventais do seu corpo, e puseram sobre os doentes e aflitos e 
os espíritos maus saíram das pessoas. Doenças foram curadas. O que é isso? 
Deus em Seu povo.
177 Oh, o que precisamos hoje à noite! Olhe para a noite passada. Eu 
estava ouvindo a fita. Uma pequena mulher veio de Oregon, creio, ou 
de algum lugar. Ela era uma mulher pobre. Ela gastou seu dinheiro para 
vir aqui. Ela tinha o marido e filhos perdidos. Ela estava doente e aflita, 
e veio à plataforma. Alguém lá fora pensou algo diferente, que eu estava 
adivinhando o que estava errado com ela. 
178 Então o Espírito Santo voltou e disse-lhe quem ela era, qual era o seu 
nome e o nome de sua mãe. Disse-lhe que quando ela era um bebê, qual o 
nome que lhe foi dado. Disse-lhe qual era seu nome de casada agora. Disse-
lhe onde ela esteve, o que ela fez e de onde ela veio; o que ela estava fazendo 
e qual doença ela tinha. E disse que ela tinha um marido pecador e filhos 
pecadores, e que ela estava sofrendo com algum tipo de doença. Eu não sei 
agora. É só ouvir a fita.
179 E então o Espírito Santo veio ali com o ASSIM DIZ O SENHOR: “Eu 
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167 Uma pequena mulher pressionada pela multidão, uma vez, tocou a 
orla do seu manto. Ela disse: “Se eu simplesmente puder tocá-Lo!”. Levantou-
se e fugiu no meio da multidão e ficou de pé ou assentou-se, ou o que fosse.
168 E todos com os braços ao redor Dele: “Olá, Rabi, jovem Profeta! 
Como você está?”.  E alguns deles dizendo: “Ei, eu ouvi que Você pode 
ressuscitar os mortos! Temos um cemitério cheio deles”. Críticos, você os 
encontra por toda parte. E ali estava Ele, pressionado no meio. Depois de 
um tempo Ele parou. Ele disse: “Quem Me tocou?”.
169 Quando… Pedro poderia ter dito estas palavras: “Senhor, eles vão 
pensar que há algo mentalmente errado. Olhe para os braços e mãos que 
Te tocam de todos os lugares, e então dizer: ‘Quem Me tocou? ‘”. Ele O 
repreendeu por isto. Jesus disse: “Mas Eu senti um tipo diferente de toque, um 
toque real”.
170 Assim, muitos de nós nesta noite temos confissões, muitos de nós 
fazemos coisas diferentes, mas ainda há um toque, há algo que chama a 
atenção de Deus. E Deus se reflete em Seu filho. A obra que Ele faz, devemos 
fazer o mesmo.
171 Ali a pequena mulher sentou-se. Jesus olhou ao redor até que a 
encontrou. Ele lhe falou sobre seu fluxo de sangue, e disse que sua fé a tinha 
salva.
172 Oh, nós O vemos quando a pequena mulher, junto ao poço, veio 
para tirar um balde de água. E ela estava com sede, e ela começou a descer 
o balde no poço, quando ouviu um jovem Judeu dizer: “Dá-Me de beber”. 
Olhou ali e disse: “Não é costume. Temos segregação aqui. Tu não deves pedir a 
mim, uma mulher”.
 Disse: “Mas se tu soubesses com Quem estás falando, Me pedirias de 
beber”. E então foi em frente com a conversa até que Ele encontrou o seu 
problema.
 Ele disse: “Vá buscar o seu marido e venha aqui”.
 Ela respondeu: “Não tenho marido”.
 Disse-lhe Ele: “Disseste a verdade. Tiveste cinco, e aquele com quem você 
está vivendo agora não é teu marido. Isso disse com verdade”.
 Ela disse: “Senhor, vejo que és profeta. E sabemos que quando o Messias 
vier, Ele fará estas coisas”.
 Ele disse: “Eu O Sou, Eu que falo contigo”. 
173 Oh, meu Deus! O que Ele estava fazendo? Refletindo Deus. O que 
a Igreja deveria fazer? Refletir a mesma coisa que Ele fez. Certamente. Oh, 
refletindo Deus em Seu povo!
174 Lembro-me, na Bíblia, quando um velho profeta, tão cheio do Espírito 
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latindo na árvore, “o guaxinim está aqui”, quando ele já se foi. Não há 
nenhum guaxinim lá em cima. Veem?
 Ele afirmou: “Você está latindo na árvore errada”. 
 Eu disse: “Bem, essa é uma opinião”.
60 E minha mamãe sempre me dizia: “Dê corda para a vaca que ela se 
enforcará”. Então eu pensei em dar bastante corda, assim eu o deixei ir em 
frente e falar.
61 Ele disse: “Bem, eu estive aqui nesta região... Aquela velha chaminé 
lá é o lugar onde a casa original queimou, há cerca de 60 anos. Meu pai 
construiu este lugar. Eu tenho vivido aqui, caminhado por estes lugares”. 
Disse: Eu tenho 76 anos. “E eu nunca vi nenhum Deus, nenhum Anjo, ou 
nada mais”. Disse: Portanto, eu... “Não há nenhum”. 
 Eu disse: “Bem, é claro, isso ainda é uma opinião”, eu disse.
 Ele disse: “Bem, eu acho que vocês, companheiros, estão apenas 
indo por aí e ganhando a vida fácil”. 
 Pensei: “Oh, rapaz, se você soubesse o que é isso! Fácil?”. 
 E ele disse: “Eu acho que todos vocês vivem uma vida fácil”.
 Eu disse: “Sim, senhor”. Eu disse, “Sim. Bem”, eu disse, “ainda 
assim, isso é só uma opinião”.
 E ele disse: “Bem”, ele disse: “Isso é o que eu penso acerca disto”. Ele 
afirmou: “Você está apenas latindo na árvore errada”. E ele disse...  
 Eu perguntei: “Você já foi à igreja?”.
 Ele disse: “Não”. Ele disse: “Eu não acredito em ir”. Ele disse: “Houve 
um camarada uma vez, que veio aqui, há cerca de dois anos, de Indiana, 
eles estiveram em um lugar aqui em cima. Eles tiveram uma reunião nos 
acampamentos metodistas”. Disse: “Eu esqueço o nome do camarada”. E 
disse: “Se algum dia eu o encontrar, quero falar com ele”. 
62 E o irmão Wood começou a dizer... E eu... A vaca estava na ponta 
da corda, então ele não queria discutir o assunto. Eu disse... Ali de pé, com 
barbas no rosto por muito tempo, todo respingado de sangue, e não tinha 
tomado um banho por duas semanas, e então você sabe.
63 Eu disse: “Sim, senhor”. Indaguei: “Acerca de quê?”.
Ele respondeu: “Bem, nós temos uma velha senhora que mora aqui na serra, 
com o nome de alguma coisa”. E disse: “Ela estava morrendo com câncer”. 
Disse: “Nós tivemos que levá-la para Louisville, para o especialista em 
câncer, e eles tentaram operar. Era no estômago”. E disse: “Ela estava tão 
mal, por causa de seu estômago e trato intestinal, que eles não puderam 
sequer fazer uma lavagem intestinal nela. E eles a trouxeram para casa 
para morrer”. E disse: “Ela ficou tão mal, que não podiam mais colocá-la 
no penico, apenas tinham que usar o lençol”. Disse: “Minha esposa e eu 
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íamos lá em cima, duas vezes por dia, para mudar sua cama”. E disse: “Ela 
estava morrendo”.
64 E disse: “Esse pregador estava aqui em Acton”. E disse: “Ele esteve 
ali por duas noites”. E disse: “Sua irmã mora aqui embaixo, em outro riacho, 
cerca de 48 quilômetros abaixo. Ela subiu lá naquela noite”. E disse: “O 
homem nunca tinha vindo nesta região antes”. E disse: Ele estava de pé 
na plataforma, olhou por cima, para cerca de 1.500 pessoas e disse: “Uma 
senhora ali, com o nome de fulana de tal, quando você saiu de casa nesta 
noite você colocou um pequeno lenço branco no bolso, você o pegou em 
uma penteadeira de mármore que tem um pouco de azul trabalhado no 
canto. Você tem uma irmã chamada assim e assim, que está morrendo com 
câncer. Vá, pegue o lenço e coloque-o sobre sua irmã. Porque ASSIM DIZ O 
SENHOR, ela viverá”.
65 E disse: “Cerca de onze horas da noite, eu pensei que eles tinham 
o Exército da Salvação lá em cima no topo do morro, de tanto barulho”. E 
disse: “Eu... acordei”. Disse: Eu falei pra minha esposa: “Bem, ela morreu. 
E amanhã de manhã, eu vou pegar minha carroça para levá-la pra fora”. 
“A única forma de chegar onde ela morava”. Você teria que trazê-la para 
fora, para onde você pudesse levá-la para o carro, com uma carroça. Disse: 
“Eu vou esperar até de manhã”. E disse: “Nós vamos buscá-la e trazê-la 
para fora”.
66 Disse: “Na manhã seguinte, a mulher e eu levantamos cedo para ir 
até lá. E o que nós encontramos quando entramos, porém, foi ela na mesa 
comendo tortas fritas de maçã, com o seu marido”. E disse: “Ela está lá em 
cima agora. Ela não apenas faz o seu próprio trabalho, mas faz também o 
trabalho de seu vizinho”.
 Eu pensei: “Uh-oh, aqui está!”.
 E eu disse: “Agora, você não acredita nisso”.
 Ele disse: “Bem, se você não acredita, vá lá em cima e veja por si 
mesmo”. Agora ele estava pregando para mim.
 “Ora” eu repliquei: “No dia quando temos uma ciência moderna, e 
excelentes médicos, como temos, e você quer me dizer que alguns...”.
 “Bem”, disse: “Se você não acredita, vá até lá e pergunte a ela”. 
Disse: “Ela está lá”. Disse: “Não é verdade, John?”.
67 Ele respondeu: “Isso mesmo”. O outro homem era um crente. Ele 
disse: “É isso mesmo. Ela está lá em cima agora. Você pode ir perguntar a 
ela”. Agora, ele estava pregando para mim, você vê. Então, bem, está tudo 
bem. Então eu disse: “Bem, o que você disse que aconteceu?”.
68 Disse: Como eu gostaria de perguntar a esse homem, como ele sabia 
que essa mulher estava aqui em cima? Ele nunca esteve na região antes. Ela 
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usados. Eles tinham essas casas antigas, e plantações, e vinham ali para 
obter esses escravos. Os compradores passavam por aqui, os corretores, 
para pegá-los. Um dia, um corretor, de passagem por certa plantação, 
perguntou: “Bem, quantos escravos você tem?”. Disse: “Cerca de 300”. 
Disse: “Eu gostaria de dar uma olhada neles”. Ele saiu.
163 E eles estavam tristes. Eles estavam longe de sua casa. Eles nunca 
sabiam como... Eles sabiam que nunca voltariam para casa novamente. Eles 
nunca veriam o papai. Eles nunca veriam a mamãe. As mães nunca veriam 
seus filhos. Era uma coisa triste. E eles os açoitavam com chicotes, para fazê-
los trabalhar, tentando levá-los, para fazê-los trabalhar. Mas, eles notaram 
ali um jovem, que eles não tinham que chicoteá-lo. Sua cabeça e queixo 
erguidos; andava por ali, o tempo todo, exatamente no ponto. Esse corretor 
disse: “Eu quero comprar aquele escravo”.
 O proprietário disse: “Mas ele não está à venda”.
 Ele indagou: “Qual é a diferença daquele homem? É ele o chefe de todos?”. 
 Ele respondeu: “Não. Ele é um escravo”.
 Disse: “Talvez você o alimente diferente dos outros.” 
 Disse: “Não. Ele come na cozinha, como o resto dos escravos”.
 Disse: “O que o faz tão diferente dos outros escravos?”.
 Ele disse: “Eu me perguntava, também, até que eu descobri. Lá na 
sua terra natal, na África, de onde eles vieram, seu pai é o rei da tribo. E 
embora ele seja um estrangeiro, ele sabe que é filho de um rei”. Esse é o seu 
caráter. Ele quer agir como seu pai.
164 Oh, que desgraça que é hoje, que homens e mulheres que afirmam 
ser filhos e filhas de Deus, ter a natureza de Deus; ministros no púlpito, que 
afirmam serem filhos de Deus, e negam que há uma cura Divina, negando 
que há uma operação do Espírito Santo. Que vergonha que é para as nossas 
irmãs que se dizem santas de Deus, cortando seus cabelos, e tirando as 
roupas, e agindo da maneira que elas agem! Quanta vergonha é para nossas 
igrejas permitirem que os homens se casem duas ou três vezes, e comporem 
o quadro de diáconos e coisas! Que desgraça isso é!
165 Temos que ter consciência de que, embora estrangeiros neste mundo, 
somos filhos e filhas do Rei dos Céus. E nós, em nosso caráter, devemos ser 
como Jesus Cristo, para que possamos refleti-Lo através de Seu Ser. Deus 
está em Seu povo. Sim. Eu creio nisso com todo o meu coração.
166 João 14:12 diz, Jesus disse: “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço, 
ele também as fará, as mesmas manifestações”. Veja o que descobrimos durante 
esta semana, como Ele Se manifesta como o Messias, um dom que estava 
Nele. Ele podia discernir o seu coração, discernir os seus pensamentos, 
dizer-lhes o que aconteceu.
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 Onde o Príncipe da Glória morreu,
 Eu, com toda a minha fama, mas perdido.
 Outro escreveu:
 Vivendo, Ele me amou; morrendo, Ele me salvou;
 Sepultado, Ele levou meus pecados para longe;
 Ressuscitando, Ele justificou livremente para sempre;
 Algum dia Ele virá, Oh que dia glorioso!
157 Se eu pudesse chamar Fanny Crosby, nesta noite, e dizer: “O que 
você pensa sobre Ele? Ele era um profeta, ou o que Ele era?”. Ela diria o 
seguinte:
 Não passe de mim, ó terno Salvador,
 Ouça meu humilde clamor,
 Enquanto a outros Tu estás chamando,
 Não passe de mim.
 Tu, o fluxo de todo o meu conforto,
 Mais do que a vida para mim,
 A quem tenho eu na terra além de Ti?
 Ou quem no Céu senão a Ti?
158 Louvado seja Deus! Deus estava em Seu Filho, reconciliando o 
mundo consigo mesmo. Deus em Seu universo! Deus em Sua Palavra! Deus 
em Seu Filho! Sim, senhor. Agora, Deus em Seu povo!
159 Vocês creem que Deus está em Seu universo? [A congregação diz: 
“Amém”. - Ed.] Deus está em Sua Palavra? [“Amém”.] Deus estava em Seu 
Filho? [“Amém”.] Agora, o que dizer a respeito de Deus em Seu povo? 
[“Amém”.] Amém. Oh! “Um pouco e o mundo não Me verá mais”, disse Jesus. 
“Mas vós Me vereis, porque Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim, até 
a consumação. Eu estarei em vocês, o mesmo ontem, hoje e eternamente.” Sim, 
senhor. Que tipo de pessoa deveríamos ser?
160 Isso me faz lembrar uma história. Aqui há não muito tempo atrás, lá 
no Sul, costumávamos comprar escravos, pessoas de cor. Os Boers os traziam 
e os vendiam; os holandeses. E eles foram vendidos aqui na América como 
escravos. Isso é errado.
161 Não era nunca para um homem governar sobre o outro. Nós temos 
um Deus. A cor da pele do homem não tem nada a ver com sua alma. Todos 
nós viemos de um só sangue. Um homem amarelo pode doar sangue a um 
negro, assim como um homem negro pode doar a um homem branco. Nós 
somos... Deus, de um homem, fez todas as nações, sim, senhor, de um só 
homem. Mas eles sempre... Deus fez o homem, o homem fez os escravos. 
Isso nunca foi certo, desde o começo.
162 Eles costumavam vir por aí e vendê-los como um monte de carros 
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estava morrendo com câncer. Como ele sabia que ela estava morrendo com 
câncer? Como ele sabia o nome dela? E como ele sabia quem era sua irmã? 
E como ele sabia que ela ia ficar bem quando aquele lenço fosse colocado 
sobre ela? Disse: “Eu quero falar com ele quando eu o encontrar”. Eu disse: 
“Oh, espero que você o faça”.
69 Então, virou-se. E era lá pelos meados de agosto, e estava realmente 
quente, e as folhas estavam começando a cair das árvores. E ele tinha uma 
bonita macieira ali, e maçãs por todo o chão. E eu disse: “Você se importaria 
se eu pegasse uma dessas maçãs?”.
70 Ele disse: “Os papo-amarelo estão comendo elas”. Quantos sabem 
o que é um papo-amarelo? Então disse: “Eles as estão comendo. Você pode 
também”.
71 Então eu peguei uma e esfreguei sobre as calças sujas, você sabe, e 
dei uma mordida. Eu disse: “É uma excelente maçã”.
 Ele respondeu: “Oh, sim. Eu plantei essa árvore ali, há 40 anos”.
 Eu disse: “Uh-huh”.
 “Isso, sim, senhor, eu a plantei”.
 Eu disse, “Produz assim todo ano?”.
 Sim, com certeza... Colhemos vários alqueires de maçãs dela, a cada 
ano. Secamos alguns lá em cima no galpão. 
 Eu disse: “Sim, senhor”. Isso é muito bom”.
72 Eu disse: “Agora, uma coisa estranha”. Você percebe que nem 
sequer houve uma geada. Não tivemos um período frio ou nada e mesmo 
assim todas aquelas folhas estão caindo da árvore. Gostaria de saber o 
porquê disso.
 Ele respondeu: “Bem, a vida deixou a folha”.
  Eu indaguei: “A vida deixou a folha?”.
 Ele respondeu: “Sim”.
 Perguntei: “Para onde a vida foi?”.
 Disse ele: “Desceu para a raiz da árvore”.
 “Oh”, eu perguntei: “Para que ela desceu pra lá?”.
73 E ele respondeu: “Bem, para protegê-la do inverno”. Disse: “Você vê, 
aqui chega a cerca de 20 graus abaixo de zero”. Disse: “Se a vida estivesse 
em cima, na árvore, a vida morreria, ela tem que descer para a raiz”.
74 Eu disse: “Oh, eu entendo. Uh-huh”. E prossegui: “Eu quero 
lhe fazer uma pergunta: “Você sabe que a árvore não tem nenhuma 
inteligência, porque é apenas uma árvore, uma parte da vida botânica”. 
Eu disse: “Que tipo de inteligência diz, antes da geada cair: ‘Saia daí 
bem rápido’. Corra para a raiz e se esconda. Se você não o fizer, você vai 
morrer”. Que inteligência faz isso? 
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 “Bem”, ele respondeu: “Isso é apenas a natureza”.
 Eu disse: “Bem, eu vou lhe dizer. Pegue um balde de água e despeje 
no poste ali fora, em agosto, deixe-me ver toda essa água escorrer para o 
fundo do poste, e depois retorne lá na primavera”.
Ele afirmou: “Eu não tinha pensado nisso”.
75 E eu disse: “Pense sobre isso enquanto eu vou caçar esquilos. E 
então, quando eu voltar, se você me disser que Inteligência diz para a seiva 
na árvore, aquela vida: ‘Desça para as raízes e se esconda até a primavera, 
em seguida, volte novamente’”. “Quando você descobrir que Inteligência 
trabalha com essa vida em cima e embaixo naquela árvore, nas estações; eu 
vou lhe dizer que Inteligência me contou que a mulher ia ser curada”. 
 Perguntou: “Contou para você?”.
 Respondi: “Sim, senhor”. Eu disse...
 Ele indagou: “Você é aquele pregador?”.
 Eu respondi: “Eu sou o irmão Branham”.
 Ele perguntou: “Você pode provar?”.
 Afirmei: “Claro”. Eu disse: “Eu acho que não me pareço com ele”.
 Disse: “Não, eu admiro isso”. Ele disse: “Você parece humano”.
76 E eu disse: “Bem...” Eu disse: “Bem...” Eu disse para que, “bem, tudo 
bem, senhor”. E ele perguntou: “Você é o ministro?”. Eu respondi: “Sim, 
senhor. O mesmo Deus que pode falar a uma árvore, pode falar com um 
homem”. E ali eu conduzi o velho companheiro a Cristo.
77 Um ano depois eu voltei. E ele tinha ido encontrar-se com o Senhor. 
E sua esposa me disse: “Irmão Branham, ele morreu na vitória louvando 
a Deus”. O que foi isto? Ele viu Deus falando em Seu universo. De todas 
as coisas que ele havia visto, e ainda a própria natureza de uma árvore 
declarou-lhe que havia um Deus. Veem? E ele encontrou isto, e encontrou 
Jesus Cristo como seu Salvador.
78 Oh, como vocês podem vê-Lo no nascer do sol, vê-Lo no pôr do sol. 
Onde quer que vocês olhem vocês podem ver Deus. Como eu disse outra 
noite: “Se Ele está dentro de você, você pode vê-Lo lá fora”.
79 Lá em cima no Colorado, frequentemente eu vou até lá caçar. E num 
outono... Outro companheiro e eu estávamos caçando lá em cima, e nos 
separamos. Estávamos caçando alces, numa trilha lá em cima, até a neve vir 
e fazer o alce descer. Eles estão realmente no alto, no topo de uma elevação 
montanhosa, porque eles são criaturas selvagens. E então cada um pegou 
um cavalo de carga e um cavalo de sela, e fomos para o alto. E o Sr. Jeverz, 
o proprietário da fazenda, voltou por uma bifurcação do riacho, cerca de 32 
quilômetros, e eu vim por esse outro caminho.
80 E no outono, desse jeito, eles... Vocês sabem, o sol brilha por um 
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encontrar algo para comer. Ele era um homem. Isto é certo. Mas quando Ele 
tomou cinco pães e dois peixes e alimentou cinco mil, e recolheram doze 
cestas, Esse era mais do que um Homem. Esse era Deus, o Criador, ali de 
pé. Ele podia transformar água em vinho. Ele podia tomar pães e peixes e 
multiplicar a comida. Deus estava em Seu Filho, verdadeiramente. Sim.
152 Ele era um homem quando estava deitado no pequeno barco, naquela 
noite, que se debatia pra cima e pra baixo. Tão cansado de ver visões, e 
virtude saindo, e pregando o evangelho, curando os enfermos, e sendo 
criticado por todos. Ele foi para a parte de trás do barco e deitou. Era um 
Homem deitado ali atrás, dormindo. Naquele momento, dez mil demônios 
do mar juraram afogá-Lo, naquela noite. Ele estava ali, tão cansado que 
não conseguia se mover. Até mesmo as ondas não podiam acordá-Lo. Um 
pequeno barco, como uma rolha de garrafa em um mar bravio, mesmo assim 
não O acordaram. Ele era um Homem. Estava com sono. Estava cansado. 
Estava esgotado.
153 Mas uma vez despertado, saiu e olhou para os seus discípulos e 
disse: “Oh, vós, homens de pouca fé”, colocou-Se de pé na proa do barco. Olhou 
para cima e disse: “Sossegai”. E os ventos e as ondas O obedeceram. Isso foi 
mais do que um Homem falando ali. Era Deus falando através de Seu Filho. 
Sim, senhor. Deus estava em Seu Filho. Eu creio que Ele era Divino. Isso é 
verdade.
154 Ele morreu na cruz, clamando por misericórdia. Ele morreu, pedindo 
um copo de água. Ele morreu, pedindo misericórdia. Ele era um Homem 
quando Ele morreu. Mas no terceiro dia, quando esta profecia foi cumprida: 
“Pois não deixarás a Minha alma no inferno, nem permitirás que o Teu Santo veja 
a corrupção”. Todos os demônios do inferno... Ele saiu com as chaves da 
morte, inferno e sepultura. Ele Se levantou e subiu ao alto e deu dons aos 
homens. Isso foi muito mais!
155 Todos os homens que já venceram creram nisso, também poetas e 
autores, e todos os profetas, através das eras. Poderíamos entrevistar alguns 
deles. E se eu pudesse chamar Eddie Perronet aqui, nesta noite, à cena? Ele 
não conseguiria vender suas canções. Ninguém iria comprá-las. Um dia, o 
Espírito Santo o atingiu, e ele pegou a caneta e escreveu: 
 Todos aclamem o poder do Nome de Jesus,
 Que os anjos caiam prostrados,
 Tragam o diadema real,
 E coroem-No, Senhor de tudo.
156 Sim, senhor. Ele é o Senhor de tudo. Ele cria que Deus estava Nele. 
Oh, quando eu ouvi outro dizer:
 Quando eu olho para a maravilhosa cruz,
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 Ela afirmou: “Bem, você O faz Divino”.
 Eu disse: “Ele era Divino”.
 “Oh”, ela disse: “Sr. Branham, você está errado aí”. Disse: “Ele era 
um bom Homem”.
 Eu disse: “Ele era mais do que um bom Homem. Ele era um profeta”.
 Eu disse: “Ele era mais do que um profeta. Ele era o Deus dos 
profetas”.
 E ela pontuou: “Oh, Sr. Branham! Se eu provar para você... Você disse 
que era fundamental. E se eu provar para você, pela sua própria Bíblia, que 
Ele não era Divino, você aceitará?”. Eu respondi: “Se a Bíblia diz assim, eu 
creio na Bíblia”.
 Ela argumentou: “Tudo bem, eu vou te dar sua própria Escritura: 
São João, capítulo 11. A Bíblia diz que quando Jesus desceu ao túmulo de 
Lázaro, a Bíblia diz que Ele chorou. E Ele não podia chorar e ser Divino”.
Eu disse: “Isso é tudo?”. Perguntei: “Isso é tudo que você tem a dizer?”. 
 Ela respondeu: “Sim”.
 Eu disse: “Senhora, seu argumento é mais fraco do que o caldo 
feito da sombra de uma galinha que morreu de fome”. Eu disse: “Ora, 
você sabe. Você sabe melhor do que isso”. E ela indagou: “O que você quer 
dizer com isso?”.
149 Eu disse: “Bem, você, olhe aqui. Deixe-me lhe mostrar uma coisa: 
Ele era um Homem, mas você falha em ver que Ele era mais do que um 
homem”. Eu disse: “Ele era um Homem quando Ele estava chorando. Ele era 
um Homem quando Ele estava ali, e os ombros um pouco curvados, mas... 
Quando... A Bíblia diz: ‘Não havia nenhuma beleza para que O desejássemos’”. 
Ele era um Homem de pé ali assim, chorando. Mas quando Ele levantou 
um pouco o ombro, olhou para o Céu, Ele disse: “Lázaro sai para fora”, e o 
homem que tinha morrido há quatro dias se pôs de pé e viveu novamente, 
Esse era mais do que um Homem. O homem não pode fazer isso. Isso era 
Deus em Seu Filho. Vocês creem nisto? [A congregação diz: “Amém”. - Ed.] 
Sim, senhor. Sua...
150 Esse homem morto, bem, ele estava mortificado. Em outras palavras, 
ele estava podre. Disse: “Ele cheira mal”. Sua alma estava em uma jornada 
de quatro dias em algum lugar. Não vamos discutir sobre isso, onde quer 
que fosse. Mas o que quer que fosse a corrupção conhecia o seu Mestre. 
Aleluia! E a alma conhecia seu Criador e seu Amado. E uma alma que se foi 
de um corpo podre, há quatro dias, ficou em pé e viveu novamente. Diga-
me que homem pode fazer isso? Isso era Deus em Seu Filho, fazendo isso.
151 Eu vou admitir que ele foi um Homem, com fome, quando Ele 
desceu de Jerusalém, naquela noite, olhando sobre uma árvore, tentando 
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tempo, a chuva cai por um tempo, e por um tempo cai à neve, a chuva cai 
novamente, e depois o sol sai. Vocês sabem como é.
81 E uma tempestade veio da montanha. Eu estava quase no topo da 
elevação montanhosa. E eu tinha o meu cavalo de sela amarrado, caminho 
abaixo, 16 ou 20 quilômetros abaixo de mim, e eu estava caçando ao longo 
de uma área bastante seca, e lá vem uma tempestade. E eu estava atrás de 
um arbusto, próximo a uma árvore caída, onde os ventos haviam jogado 
abaixo algumas árvores, algumas cicutas. E então eu fiquei de pé atrás 
dessas árvores até os ventos passarem. E a tempestade trouxe o frio. Fiquei 
ali, cerca de uma hora e meia, eu acho, e quase congelei, e o vento soprando. 
E então, depois de um tempo, ele se foi. E eu como que balancei a cabeça, 
pois fiquei um pouco sonolento.
82 Então eu olhei para cima, e quando o fiz, eu estava em pé, olhando 
ao redor. E eu vi o sol sair, pois estava se pondo. E lá no alto, onde a chuva 
havia passado e tinha atingido as sempre-vivas, e tinha congelado gelo 
sobre elas. E o sol estava refletindo contra o gelo, e fez um arco-íris. Oh, meu 
Deus! Eu podia ver Deus ali. Deus está ali em cima, no arco-íris da aliança. 
Eu pensei: “Deus está aqui em cima, no topo da montanha”.
82 Então, depois de algum tempo, ouvi um grande alce. Ele havia se 
perdido em meio à tempestade. Berrando para o rebanho. Eu podia ouvir 
Deus naquilo. Um velho lobo uivando na montanha, e a companheira 
respondendo, lá no fundo. Deus está nisso. Eu sempre cri que Ele mora lá 
em cima. Ele estava lá no pôr do sol. Ele estava lá no arco-íris. Ele estava lá 
no grito do alce.  Ele estava lá no uivado do lobo. Ele está na natureza, em 
tudo ao redor, em todos os lugares.
83 E para minha surpresa, bem diante de mim, em um toco, estava 
um pequeno esquilo de pinheiro. Ele é como a coruja do irlandês do conto, 
“todo ouriçado e emplumado, sem ser coruja.”, você sabe. E apenas um 
pequenino companheiro, sentado todo cheio de pose, mas ele é o policial 
casaco azul das florestas. Quando ele dá o alarme, todo o jogo começa. E 
ali estava ele, sentado ali, tagarelando comigo, assim como ele ia me fazer 
em pedaços. E ele não era tão grande. Mas estava pulando para cima e para 
baixo. E eu pensei: “Não fique tão empolgado, amiguinho”. E o que o tinha 
deixado empolgado...
84 Eu mesmo fiquei um pouco empolgado, quando eu comecei a ver 
todas aquelas coisas. “Deus”, eu disse, “oh, que lugar maravilhoso para 
se estar!” Eu me senti como Pedro no Monte da Transfiguração. Vamos 
construir três tendas e ficar aqui. “E eu fiquei tão cheio da glória de Deus em 
minha alma, eu encostei a arma em uma árvore”. E eu estava explodindo, 
eu acho. Eu corri em volta, ao redor da árvore, gritando: “Louvado seja 
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Deus! Louvado seja Deus!”.
85 Eu tinha que dar vazão a algo. E isto não... A única válvula de 
escape que eu tinha, eu acho. Então, eu apenas... Eu não sei se você já se 
sentiu tão bem ou não. Mas você pode se sentir assim, porque eu tive essa 
experiência. Eu sei que isso é certo, quando você pode olhar e ver a Deus 
em tudo ao seu redor.
86 Você não sente cheiro de fumaça de cigarro lá em cima, e não há 
nenhuma cerveja e outras coisas lá em cima, e não há mulheres seminuas. 
Elas estão em baixo, no depósito de lixo do diabo. Mas isso é lá em cima 
onde Deus mora. E então, lá em cima, correndo em volta, ao redor, dizendo: 
“Obrigado, Senhor! Eu vi aquele arco-íris.” Eu pensei: “Ele está olhando 
para...”.
87 No capítulo primeiro de Apocalipse, João O viu como um arco-
íris, como o Alfa e o Ômega, oh, o Princípio e o Fim. Com uma aliança, 
que Ele não destruiria mais o mundo. E então temos, no presente, o Novo 
Testamento que é a aliança do Seu Sangue.
88 E como eu comecei a me deixar ser conduzido. Eu não estava me 
comportando como um hipócrita. Eu me senti bem, e eu queria dar vazão a 
mim mesmo. E eu estava gritando “Louvado seja Deus!” e ao redor, em torno 
da árvore. Eu acho que eles pensariam que havia um maníaco na floresta, se 
alguém tivesse subido. Mas eu não me importei com quem estivesse ali. Eu 
estava me sentindo bem, e eu queria me regozijar no Senhor.
89 E eu acho que eu estimulei o pequeno esquilo. E, ele, eu acho que 
ele nunca tinha visto nada parecido. Não só o esquilo, mas muitas outras 
pessoas nunca viram nada parecido, nem mesmo seres humanos. E aqui 
estava eu  , indo ao redor. Eu acho que era uma cena de aparência engraçada, 
mas eu estava me sentindo bem. E então ele estava ali, todo cheio de pose, e 
tagarelando comigo. Seus pequenos olhos quase saltavam de seu rosto.
90 Eu disse: “Não fique agitado. Eu estava aqui assentado simplesmente 
adorando o nosso Criador. Faça a mesma coisa. Você vai se sentir melhor”. 
E então o pequeno sujeito se assentou. Eu pensei Você não vê? Olhe. Aqui 
está. “Erga as mãos e louve ao Senhor.” Eu disse...
91 Eu percebi que ele não estava olhando para mim. Estava mantendo 
a cabeça baixa, olhando assim. Eu pensei: “Bem, o que o amiguinho está 
olhando?”. E a tempestade tinha rugido e forçou uma grande águia a descer 
e se assentar nessa árvore caída. E esse era o motivo pelo qual ele estava 
agitado: aquela águia rastejando nesse bosque ali embaixo.
92 Então eu pensei: “Agora, Senhor, eu Te vejo no arco-íris, Te vejo no 
pôr do sol, Te ouço no grito dos animais. E agora, como Te ver até nessa 
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injusto novamente. Seria errado para eu fazer este irmão morrer pelo que 
este irmão fez. Deus, Ele mesmo, teve de vir. E a única maneira de fazê-lo 
seria entrar em Sua própria carne, que foi o Seu próprio corpo criativo que 
Ele fez, Ele mesmo, para que Ele pudesse sofrer a morte. Amém.
142 Ali está o Evangelho em poder. É Deus manifestado em carne, 
Emanuel, para tirar os pecados do mundo. E naquele Sangue nós confiamos; 
não no judeu ou no gentio, mas no Sangue de Deus, que era Jesus Cristo. 
Esta é a razão pela qual Ele disse: “Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em 
Mim”. Era o Pai Nele. 
143 Em uma reunião de rua, certa vez, uma mulher indagou: “A quem 
Ele orou no jardim do Getsêmani”. Eu respondi: “Eu quero lhe perguntar 
uma coisa. Você testemunhou que tinha o Espírito Santo. Onde Ele está? A 
quem você ora?”. Ele está dentro de você, é claro.
144 Bem, temos o Espírito em medida. Ele O tinha sem medida. Somos 
filhos e filhas de Deus, por medida. Como tomar uma colher de água do 
oceano. E Ele é todo o oceano, mas os mesmos produtos químicos que 
estão na colher estão em todo o oceano. É a quantidade, mas é a mesma 
qualidade. Portanto, “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”, Deus 
está em nós. Sim. Observe. Deus em Seu universo. Deus em Sua Palavra. 
Deus em Seu Filho.
145 Agora, neste dia em que os pregadores do evangelho social, irmãos, 
tentam fazer Dele alguma espécie de um simples profeta, ou algum bom 
filósofo, ou algo parecido. Ou Ele era Deus ou o maior enganador que o 
mundo já teve. Ele era Deus, nada menos e nada mais.
146 Uma mulher pertencente à determinada seita que não crê no 
nascimento literal e virginal de Jesus, não aceita isto. Eles creem que é mente 
sobre a matéria. E ela vem me ouvir pregar com bastante frequência. Uma 
noite ela me encontrou ao sair. Ela afirmou: 
 “Irmão Branham, eu amo ouvir você falar”.
 Eu disse: “Obrigado”. 
 Ela disse: “Eu só encontro uma falha em você”.
147 Eu disse: “Bem, graças a Deus. Espero que o Senhor encontre apenas 
isso, apenas uma”. E eu disse: “Meu Deus! Tantos defeitos que eu tenho, e 
você só encontra um deles?”. Eu disse: “Muito obrigado”. Eu disse: “Posso 
perguntar qual falta é?”.
 Ela respondeu: “Sim. Você enaltece demais a Jesus”.
148 Eu disse: “Eu tenho certeza de que estou dentro, se essa é toda culpa 
que eu tenho, se eu O enalteço”. Ela continuou: “Você O enaltece demais”.
 Eu perguntei: “O que você quer dizer com enaltecê-Lo?”.
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outra. Ele era Deus. Isso é Quem Ele era.
135 Agora, lembre-se, quando um bebê nasce, toda a vida vem do sexo 
masculino. O germe da vida vem da hemoglobina, o sangue. E o sangue é... 
A vida está no sangue. A Bíblia diz assim. Agora, o... Como o...
136 É primavera. E agora todas as aves estão construindo ninhos, e elas 
obtêm um ninho cheio de ovos. Agora, uma velha mãe pode sair aqui e 
fazer seu ninho tão bonito, e decorá-lo com todos os tipos de penas. E ela 
pode colocar um ninho cheio de ovos, e botar nele ovos autênticos. Até que, 
ela pode virá-los todos os dias, exatamente certo. E ela pode chocar sobre 
eles e mantê-los aquecidos, até tal forma que ela não... Ela vai sofrer de fome 
até a morte. Ela vai ficar tão fraca porque não poderá sair do ninho para ir 
buscar algo para comer. Ela pode ser tão fiel àqueles ovos, a seus bebês que 
estão vindo! Mas se a ave fêmea não esteve em contato com o macho, eles 
nunca chocarão. Ela tem que ter estado em contato com o macho.
137 Isso me faz lembrar igrejas hoje. Às vezes, podemos construir a igreja 
mais bonita, e temos assim, e termos a melhor equipe de diáconos e tudo 
mais assim, e uma grande congregação; o prefeito da cidade e todo mundo 
vindo ali e comentando sobre ela. Mas se eles não estiveram em contato com 
o novo nascimento, com o Homem, Cristo; vocês têm um ninho cheio de 
ovos podres. Eles estarão colocados ali e cada um deles vai apodrecer.
138 O que nós precisamos hoje é de uma boa limpeza no ninho, à moda 
antiga, todos os caminhos dos presbiterianos, batistas, todos os caminhos, 
Pentecostes e tudo. Vocês têm que entrar em contato com Jesus Cristo, a 
Vida. Ele é o único. A galinha pode botar um ovo, mas não vai chocar a 
menos que ela tenha estado com o macho.
139 E Deus Todo-Poderoso, Deus, o Pai, fez sombra sobre a virgem Maria 
e criou em seu ventre uma célula sanguínea que trouxe o Filho de Deus sem 
um desejo sexual. E esse Sangue foi derramado no Calvário. Aleluia! Esse é 
o Sangue em que eu confio, nesta noite, quando não há nada. “Não conheço 
nenhuma outra fonte, nada senão o Sangue de Jesus.” Portanto, o Sangue 
de Deus nos salva. O Sangue de Deus traz Jesus Cristo em nosso meio. O 
Sangue de Deus traz o Espírito Santo. Não o sangue de um judeu ou um de 
um gentio, mas o próprio Sangue criador de Deus. Jesus, o Homem, era o Seu 
Filho, que Ele mesmo criou, e Deus habitou naquele tabernáculo. E Deus...
140 Lei sem pena não é lei. Se você diz que é contrário à lei ultrapassar 
um sinal vermelho, e se não há penalidade para isso, então não é lei. E a lei 
de Deus tem penalidade. “No dia em que dela comeres, nesse dia morrerás.” E 
quando o homem comeu daquilo, não há...
141 Deus não poderia enviar outra pessoa para tomar o lugar. Seria 
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águia? Tu estás nessa águia? E por que Tu me paraste de louvar a Ti?”. Veja, 
Deus faz tudo certo. Ele sabia que eu diria isso algum dia. E lá estava Ele. 
Essa grande águia pulou em um galho e olhou para mim. E eu pensei: “Meu 
Deus, eu a admiro. Ela não tem medo”.
93 Eu admiro qualquer coisa que não tenha medo. Deus não pode usar 
um covarde. Se você é muito covarde para testificar perante o seu chefe, 
diante de qualquer outra pessoa, e se envergonha de Jesus Cristo, Ele não 
pode usar você, se você tem vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu 
penso como Paulo disse: “Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, 
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê”. Algumas pessoas 
podem continuar na igreja, mas quando chegam lá fora elas estão vazias. 
Agora, esse tipo de religião não é bom. Isso é apenas fazer um show. Ela tem 
que ser vivida.
94 E então, eu observei essa grande águia. Ela não estava com medo. 
Eu pensei: “Bem, você sabe o quê? Você não tem medo de mim?”. Aqueles 
enormes olhos cinzentos olhando para mim, eu pensei: “Por que você não 
tem medo?”. Eu disse: “Eu poderia pegar minha arma aqui e atirar em 
você”. Eu disse: “Você não tem medo de mim?”. E ela só... Ela não estava 
me observando. Ela estava observando aquele esquilo. Ela olhava para mim 
e em seguida olhava para o esquilo. Eu pensei: “Estou ficando cansado 
desse ruído também. Você está?”. E assim ela continuou observando, atrás 
e adiante.
95 E depois de um tempo, eu pensei: “O que a faz tão segura?”. Eu 
notei que ela continuava sentir suas asas, você sabe, afofando as penas em 
suas asas. Uh-huh. Veja, lá estava ela. Veja, ela tinha um dom dado por 
Deus: suas asas. E ela sabia que antes que eu colocasse minha mão naquele 
rifle, ela estaria naquele tronco de árvore. Veem? E ela não estava com 
medo, enquanto ela podia sentir a força que Deus lhe deu, para ir a um 
lugar seguro. 
96 Oh, se um cristão pudesse apenas fazer isso! Se uma águia pode 
colocar tanta confiança em um par de asas para transportá-la dos problemas 
a um lugar seguro; quanto mais deve um homem ou uma mulher na presença 
de Jesus Cristo, onde Ele está Se dando a conhecer, ter medo de qualquer 
coisa? Se você pode conhecer e vir, a Bíblia diz que seria desta maneira; e 
aqui está, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, andando em 
nosso meio, fazendo a mesma coisa que Ele sempre fez, e prometeu que 
faria antes do tempo do fim, como poderíamos estar com medo? Nada vai 
causar dano a você. Como poderia lhe causar dano? Ele venceu e conquistou 
tudo: a morte, o inferno, sepultura, doença, tudo mais, pecado. Ele é... Eu 
sou completo Nele. Não de mim mesmo, não tenho nada. Mas Nele eu estou 
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seguro. Eu O vejo continuar fazendo isso.
97 Alguém me disse uma vez: “Irmão Branham, você não tem medo 
de ter alguém na plataforma e cometer um erro?”. Não, enquanto eu puder 
senti-Lo por perto, não vai haver nenhum erro. Isso mesmo. Ele sempre 
estará ali.
98 Você sabe, ela ficou ali até que cansou de ouvir aquele pequeno 
esquilo ali, tagarelar, tagarelar e tagarelar. Então, ela simplesmente deu um 
grande salto. Bateu as asas cerca de duas vezes, e eu notei que ela não bateu 
as asas mais. Ela sabia como posicionar suas asas. E quando o vento entrava, 
ela simplesmente era levada pelo vento. E o vento chegava de novo, ela 
simplesmente era levada pelo vento novamente. E ela passeava onda após 
onda. E eu parei e a observei até que ela se tornou apenas um pontinho no 
céu. Ela continuou, adiante, adiante e adiante.
99 Fiquei ali, comecei a enxugar as lágrimas do rosto. Eu disse: “É isso, 
Deus. Eu vejo porque Tu enviaste aquela águia aqui”. Veem?
100 Não é saltar e ser metodista esta semana, e pular e ser um batista 
na próxima semana, e saltar, saltar para uma, e depois saltar e saltar para 
outra. Mas é saber como fixar suas asas de fé no poder do Espírito Santo. E 
como ele vem como uma forte inundação, cavalgar sobre as ondas. Afaste-
se desta tagarelicezinha mundana: “Os dias dos milagres já passaram. 
Não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. Não há cura divina”. 
Tagarelice, tagarelice aqui e tagarelice, tagarelice ali. Simplesmente fixe 
suas asas no poder do Espírito Santo e deixe que Ele te leve acima de todas 
essas tagarelices, tagarelices ruidosas, que “não há tal coisa”.
101 Aquela águia sabia o que estava fazendo. Ela podia confiar. Veem? 
Deus está em Seu universo. Você não crê nisso? [A congregação diz: “Amém” 
- Ed.] Você vê Deus em Seu universo? Você pode vê-Lo nos pássaros. Você 
pode vê-Lo nas flores. Você... Oh! Poderíamos passar toda a noite nisto. Mas 
você crê que Deus está em Seu universo? [“Amém”]. Tudo bem.
102 Agora, vamos ver se Deus está em Sua Palavra. Agora vamos olhar 
para Deus em Sua Palavra. Não somente Ele está na Palavra, mas Ele é a 
Palavra. Isso mesmo. A Bíblia diz em São João, capítulo 1º: “No princípio 
era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E a Palavra Se 
fez carne e habitou entre nós.” Deus e Sua Palavra são o mesmo. A Palavra, 
Jesus disse, é uma semente que o semeador semeou. E qualquer semente 
germinada no tipo certo de solo vai produzir sua espécie.
103 E agora eu percebo que isto está sendo gravado. E essas fitas, nós 
temos um ministério de fita em todo o mundo. E muitas pessoas, só aqui 
nesta noite, onde cerca de mil pessoas estão ouvindo. Antes de esta fita 
parar, haverá dez vezes dez milhares ouvindo, imagine, em todo o mundo.
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você puder receber esta Palavra, a qual é Deus, algo vai acontecer. E não há 
ninguém que vai lhe dizer nada diferente. Saiba o que você está fazendo. 
Sim, senhor.
128 Vocês creem que Deus está em Seu universo? [A congregação 
responde: “Amém” - Ed.] Vocês creem que Deus está em Sua Palavra? 
[“Amém”.] Certamente, Ele está em Sua Palavra. Agora, Deus em Seu 
Filho. Deus em Seu universo. Deus em Sua Palavra. Você vê Deus em Seu 
universo. Você vê Deus em Sua Palavra, porque Ele é a Palavra. Isso é Deus 
na impressão. Esta é a Palavra colocada na impressão, mas está também no 
ar, se vocês puderem recebê-La. Oh, meu Deus!
129 Como aquela pequena mulher que tocou na orla do Seu manto, ela 
recebeu. Veem? Não importava o que fosse; ela sabia em seu coração que se 
pudesse tocá-Lo ela seria curada.
130 E agora, observem Deus em Seu Filho. Oh! Em João 14:8 Jesus disse: 
“Eu e o Pai somos Um. O Pai habita em Mim, não Sou Eu que faço as obras, é Meu 
Pai que habita em Mim... Ele faz a obra. Em verdade, em verdade vos digo, o Filho 
nada pode fazer de si mesmo”. São João capítulo 5, versículo 19: “O Filho nada 
pode fazer de Si mesmo, mas o que Ele vê o Pai fazer”. Veem? “Deus estava em 
Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo”.
131 Agora, muitas pessoas misturam completamente a trindade, quando 
pensam acerca dela. Alguns fazem ela em três indivíduos diferentes e 
outros a fazem como sendo um, e ambos estão errados. Observem, não 
são três deuses. São três manifestações do mesmo Deus. Veem? São três 
atributos. Deus, o Pai, que estava no deserto, na forma de uma Coluna de 
Fogo e, em seguida, esse mesmo Deus Se manifestou em Seu Filho, que era 
o mesmo Deus em Seu Filho, e agora, esse mesmo Deus Se expressa em você 
e em mim, como o Espírito Santo. O mesmo Deus, o tempo todo, e não três 
deuses, mas três manifestações do mesmo Deus, três atributos de um Pai. 
Isso é o que Ele era. Ele mostrou isso, como um Filho. Isso é o que Ele era. E 
agora, como o Espírito Santo, em Seu povo.
132 Deus condescendendo; não podia ser tocado por causa do pecado. 
Em seguida, Deus mesmo Se refletiu em um Homem, porque o homem foi 
feito à imagem de Deus. E Deus foi feito à imagem do homem, para que 
pudesse sofrer, para que pudesse tirar o pecado. E então... 
133 E agora Ele está em nós. “Ainda um pouco, e o mundo não Me verá mais, 
mas Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim dos tempos.” Deus em nós. 
Veem? Agora, parece que isso dessa maneira, qualquer um pode ver.
134 Muitas vezes, as pessoas dizem que Jesus era judeu. Alguns deles 
dizem que Ele era meio gentio, meio judeu. Ele não era nem uma coisa nem 
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 “Não há nenhuma diferença”.
 “Glória a Deus. Nós vamos tê-lo de qualquer maneira”.
 “Por quê?”.
 “Deus disse que sim”.
 Um ano se passou. “Como se sente, Sara?”.
 “Nenhuma diferença”.
 “Nós vamos tê-lo de qualquer maneira. Aleluia!”.
 “Como você sabe que vai tê-lo?”.
 “Deus disse que sim”. É a Palavra, Deus prometeu.
123 Vinte e cinco anos mais tarde, vinte e cinco anos depois, ele com cem 
anos de idade e ela com noventa, uma vovozinha com o cachecol no ombro 
e uma pequena touca. Uma vara segurando por ali assim, e ele, velho, e 
a barba pendurada. “Você se sente diferente, querida?” “Nem um pouco, 
querido.” “Glória a Deus! Nós vamos tê-lo de qualquer maneira. Deus 
disse que sim.” Veem? Aí está você. E então nós afirmamos ser semente 
de Abraão? Não importa, ora, vai ser um grande... Ele pôde louvar mais a 
Deus, vinte e cinco anos mais tarde. Vai ser um milagre maior.
124 Porém, vamos ver Jesus Cristo Se manifestar bem diante de nós, e se 
Ele não fizer uma coisa espontânea, eu perdi. Eu não recebi isto. Semente 
de Abraão? Veem? Deus em Sua Palavra! “Os céus e a terra passarão”, disse 
Jesus, “mas as Minhas Palavras nunca hão de passar.” Deus está em Seu 
universo. Vocês creem nisto? [A congregação diz: “Amém”. - Ed.] Deus 
está em Sua Palavra.
125 Quando cento e vinte poucas pessoas covardes, que haviam 
caminhado com Jesus por três anos e meio na terra, O tinham visto ressuscitar 
os mortos e realizar milagres e sinais, e assim por diante... Eles estavam com 
medo da ameaça dos judeus.  Subiram ao quarto superior do prédio pelas 
escadas que subiam ao templo, para um pequeno cômodo superior, uma 
pequena sala de oração, na parte externa, onde algumas pequenas velas de 
azeite ou lâmpadas com pavios estavam queimando. E eles subiram ali e 
cerraram as portas, porque estavam com medo dos judeus.
126 “E então, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, veio do Céu um som 
como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam 
assentados.” Portas se abriram, janelas se abriram para a rua, testemunhando 
sob o poder, o impacto do Espírito Santo. Por quê? A Palavra de Deus tinha 
sido manifestada a eles. Deus cumpriu Sua Palavra. Sem covardia, então, 
quando a Palavra ancorou.
127 Vou parar por aqui apenas um minuto para dizer isto. Quando 
um homem ou uma mulher, eu não me importo o quanto o médico diga: 
“Você está morrendo com câncer, com lepra”, ou seja, o que for. Quando 
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104 E eu vou continuar gravando, eu digo isto sobre a Palavra de Deus 
como uma semente. Se vocês podem tomar a atitude mental correta para 
com qualquer promessa de Deus, Ele a fará cumprir, se você puder ficar em 
posição de crer que a promessa é para você.
105 Mas se você deixar algum ricky tornar a Palavra ineficaz, com mais 
educação do que conhecimento e bom senso suficiente para saber como 
controlá-la, pode colocá-la  em alguma era passada ou alguma era por vir, e 
ela será de nenhum efeito para vocês. Como Jesus disse: “Vocês tomam suas 
tradições e tornam os mandamentos de Deus sem nenhum efeito”, quando vocês 
tentam colocar Deus como um Deus histórico ou um Deus pré-histórico.
106 “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” Ele é tanto Deus agora 
como sempre foi. E se você pode tomar esta atitude de que a promessa é 
para você! Jesus disse em São Marcos 11:22: “Em verdade vos digo que qualquer 
que disser a este monte: ‘Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, 
mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo 
que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis’”. Que mais 
promessa poderia ser feita além desta? Você tem que crer, porque Ela é uma 
semente. Agora, se eu...
107 Se vocês me pedirem um carvalho e eu lhes der uma semente, 
potencialmente vocês terão um carvalho. É o carvalho em forma de semente. 
E quando você quiser Deus em sua vida, basta aceitá-Lo como seu Salvador. 
Potencialmente você é um filho de Deus na estatura plena. Você vai crescer 
na estatura de Deus, assim como a semente cresce até se tornar um carvalho.
108 Agora, vocês aqui no Arizona, vocês cultivam laranjas. Primeiro, é 
uma semente. A semente apodrece. “A semente, o grão de trigo, deve cair no 
chão”, como disse Jesus sobre Si mesmo. Ela tem que apodrecer. E a única 
coisa que vocês podem fazer é... A única maneira é aceitar esse germe de 
Vida da Palavra de Deus, a Vida do próprio Deus, e depois fazer apodrecer 
as suas próprias ideias. Deixe Deus fazer isso.
109 Não é de minha conta tentar entender. Eu não consigo entender. Eu 
apenas creio. Ele nunca me pediu para entender. Ele nunca disse: “Você 
sentiu?”. Ele nunca disse: “Você entendeu?”. Ele disse: “Você creu?”. É 
assim que é.
110 Não tente ir a algum seminário e obter algum desses fluidos de 
embalsamamento doutrinados de algum credo social e colocar em você. 
A única coisa que você necessita é do batismo do Espírito Santo, o poder 
encarnado de Deus habitando em você, que aceita esta Palavra e a faz viver 
como Ela realmente é. E por todo o mundo, e diante de todos os tipos de 
pessoas, eu sei que isto é verdade. Ele é Deus.
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111 Agora, essa pequena laranjeira, se está sob... Agora, quando você 
plantá-la, talvez, quando você a obtiver, será uma coisinha, um ramo, 
desse tamanho. Agora, você o planta. Agora, isso é tudo que você tem que 
fazer. Você não tem que ir e dizer: “Agora, eu tenho que conseguir algumas 
laranjas em algum lugar, e ir despejar nele”. As laranjas já estão nele.
112 A única coisa que a pequena árvore tem de fazer. Você tem que 
mantê-la regada com abundância de água. E então, a única coisa que a 
árvore tem que fazer é sugar a água. E sugá-la e sugá-la, até que isso mostra 
o seu valor. E ao sugar a água, ela empurra para fora os galhos. E suga mais 
água, e isso empurra para fora as folhas. Sugando mais água, ela empurra 
para fora as flores. Sugando mais água, ela empurra para fora as laranjas. 
Basta sugar água e empurrar, sugar água e empurrar.
113 E este é você. Quando estamos plantados juntos em Cristo, a única 
coisa que temos que fazer é beber de Sua promessa, e empurrar para fora. 
Tudo que você tem necessidade está em você quando você recebe a Cristo, 
porque Cristo está em você. E você só tem que beber de Sua Palavra, Sua 
Vida, e empurrar para fora. Oh, sim. Eu creio que Ele é a Água que vem 
sobre nós. Ele é a Vida. Eu creio que Ele é a Fonte inesgotável de vida e que 
nós estamos plantados Nele e impulsionados.
114 Abraão recebeu Deus em Sua Palavra, quando ele era um homem 
velho, de 75 anos de idade. Sara tinha 65. Ela tinha passado da menopausa 
há cerca de vinte anos. Ele viveu com ela desde que ela tinha cerca de 18 
anos de idade. Era sua meio-irmã; casado com ela. E Deus veio ao velho 
homem um dia e lhe disse que ele ia ter um bebê com Sara. E essa Palavra, 
essa Palavra, Deus em Sua Palavra! Quando Deus falou aquilo a Abraão, 
todos os arrazoamentos de qualquer coisa contrária àquilo o deixaram.
115 É desse jeito que você age quando você vê Deus em Sua Palavra. 
Contudo, você tem que recebê-La assim.  Veem? Suas palavras nunca 
morrem. Eu poderia falar aqui por meio de um aparelho de transmissão, 
e as minhas palavras iriam ao redor do mundo em um instante. Por 
este edifício, nesta noite, estão chegando imagens de pessoas. Ligue sua 
televisão e veja se isso não é assim. Palavras de pessoas estão passando 
por aqui. Vocês não veem. Seus sentidos não declaram, mas isso está aí. E 
uma palavra nunca morre.
116 Aqui há não muito tempo, eu vi, em uma visão, essa jovem mulher 
morrendo, disseram que ela cometeu suicídio. Foi há aproximadamente um 
ano. Eu esqueci... Ela era um tipo de garota que tinha sido muito popular. 
E eu estava no alto das montanhas. Eu a vi morrer. E eles me disseram... 
Ele me disse: “Agora, ela... Você pode dizer que foi às quatro horas. Isso foi 
apenas alguns segundos antes das quatro”. E disse: “Eles vão dizer que ela 
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cometeu suicídio, mas ela morreu com um ataque cardíaco”. Qual é o nome 
dessa mulher? Ela apenas... Uma jovem de cabelo loiro, Marilyn Monroe. 
Isso foi assim. Ela morreu, e ela não cometeu suicídio.
117 Eu senti pena daquela garota. Ela sempre parecia ser uma espécie de 
mulher cansada, ela precisava de alguma coisa. Desejaria ter podido chegar 
àquela menina. Ela precisava de Cristo. Pode ser que ela tenha ido a alguma 
igreja fria e formal. Mas ela precisava de um caso real de salvação, com algo 
em seu coração para lhe dar essa segurança. Ela... Ela nunca viu seu pai. 
Sua mãe estava no manicômio. Tudo isso estava na mente dessa jovem. Ela 
precisava de Cristo. E então, nós sabemos disso.
118 Outra noite, meus filhos me disseram que ia ser transmitido pela 
televisão um programa chamado “O Rio Sem Retorno”. Ali foi onde eu 
flagrei o arco-íris recorde mundial, ali embaixo, com os Homens Cristãos 
de Negócios. E eles me queriam ali, para ver se esse era o rio; iam a um 
lugar com uma televisão para ver se esse era o rio, e se Don Smith, o guia, 
levava essa jovem lá embaixo. Lá estava ela na televisão, a mesma jovem 
que eu vi, e tinha morrido há um ano. Mas ali, cada movimento que ela fazia 
estava bem ali, agindo, sua voz, viva. Agora, isso está como em uma quarta 
dimensão. E será a mesma coisa com cada um de nós no Dia do Juízo.
119 E então quando Jesus Cristo falou estas palavras, elas nunca 
morreram. A ciência afirma que daqui a 20 anos eles poderão captar a voz 
literal. Eles serão capazes de captar a voz literal de Jesus. Ela ainda está na 
terra. Porque, veja, isto é um posto de envio, você é. Então tem que haver 
um posto de recepção. E se vocês podem ser os receptores, veja, recebendo 
postagem, para receber a Palavra de Deus, então é real para vocês, e Isso 
viverá exatamente como foi.  Amém.
120 Agora, Abraão captou isto. Deus disse: “Você vai ter um bebê com 
sua esposa Sara”. Agora, para a mente natural, isso é tolice. Vocês poderiam 
imaginar um homem velho, de setenta e cinco anos, e sua esposa, com 
sessenta e cinco, descendo e dizendo: “Agora, doutor, nós queremos fazer 
os preparativos para o hospital?”. Eles disseram: “O velho está fora de sua 
mente”. Veem?
121 Mas todas as pessoas que tomam Deus em Sua Palavra são 
consideradas um pouco fora de sua mente para o mundo, porque as coisas 
deste mundo são carnais para Deus. E a pregação do Evangelho, e os cristãos, 
são loucura também para os que perecem.
122 Mas Abraão creu. Eu posso ver Sara tricotar os sapatinhos, vocês 
sabem, e preparando os alfinetes, e ela está pronta. O primeiro mês passou, 
e veja, ele disse:  
 “Querida, como está se sentindo?”
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